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احزاب براى شكل گيرى فضاى رقابتى 
در استان تالش كنند 

 يكى از لوازم اصلى و پيش زمينه هاى مشاركت حداكثرى در انتخابات، 
شــكل گيرى فضاى رقابتى ســالم و قانونمند و درعين حال جدى است. 

گروه هاى سياسى به جهت حضور ساليق...

يادداشت

2

استان از معجزه اتكا به آمارهاى واقعى 
غافل است

 روز شــنبه 23 آذر مــاه خانــم معصومــه ابتــكار معاونــت امــور زنــان و 
خانــواده نهــاد رياســت جمهــورى اســالمى بــه اتفــاق جمعــى از مديــران 

و مســئوالن ايــن نهــاد در همــدان بودنــد...

يادداشت

4

پارلمان ايران در گذر زمان 
  برگــزاري انتخابات مهم و سرنوشت ســاز يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي به عنوان مهم ترين رخداد سياسي كشور در سال جاري 
كه دوم اسفندماه شاهد آن خواهيم بود، از مدت ها قبل فضاي سياسي و 

اجتماعي را تحت شعاع خود قرار داده است...

تبريك و تهنيت

شيرينى سراى انديشه

جناب آقاى 

محمد ارغوان
رياست محترم اتحاديه قنادان 

و آجيل فروشان همدان
مبناى  و  مديران  خصلت  كاردانى  و  درايت 
بر  اليق  افراد  نشاندن  براى  بزرگان  انتخاب 
شايسته  انتخاب  لذا  است،  مديريت  مسند 
حضرتعالى در اين سمت را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض نموده، اميد است در پناه الطاف 
الهى در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

همايش دانش آموزان خالقهمايش دانش آموزان خالق
و پژوهنده امروز برگزار مى شودو پژوهنده امروز برگزار مى شود

(27 لغايت 3 آذرماه 1398)

همدان - آذرماه همدان - آذرماه 13981398
پژوهش سراى دكتر اذكايىپژوهش سراى دكتر اذكايى

(آموزش  و پرورش ناحيه يك همدان)(آموزش  و پرورش ناحيه يك همدان)

هفته جهانى كارآفرينى گرامى بادهفته جهانى كارآفرينى گرامى باد

ن تان ھمدا نان ا ون کارآ کا ن تان ھمدا وزش و رپورش ا ل آ اداره 
ه یک وزش و رپورش  اداره آ

ی ر اذکا رای د ش  ژپو

هفته پژوهش گرامى باد

@bazarehamedan

اگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى  هستيد

به  كانال تلگرامى 
زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  
لطفًا لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

خبرنــگار   - راشــدى   ســپيده   
همدان پيــام: كنتــرل و نظــارت بــر 
استاندارد  قرمز  خط  سوخت  نازل هاى 
اســت كه اين موضوع بعــد از گرانى 

بنزين جدى تر پيگيرى مى شود. 
در طول سال به طور متوسط 2بار فرايند 
كنتــرل وكاليبراســيون (مقايســه يك 
دســتگاه اندازه گيرى با يك استاندارد 
و تعييــن ميزان خطاى اين وســيله از 

جايگاه هاى سوخت) انجام مى شود. 
از اوايل ســال1398 تا پايان آبان ماه، 
1957 نــازل عرصــه ســوخت مورد 
كاليبراســيون قرار گرفت كه طى اين 
بازرســى برچسب روى نازل ها الصاق 
شده كه چه تيمى ودر چه تاريخى مورد 
آزمون قرار داده اند واين برچســب ها 
به اين منظور اســت كه بازرســى ها از 
جايگاه ها انجام شده است و رانندگان با 
دقت در برچسب هاى موجود با خيال 
راحــت از اين جايگاه هــاى خدمات 

بگيرند. 
درجمع  گذشــته  روز  مــددى  محمد 
خبرنــگاران با بيان ايــن مطلب گفت: 
كارشناسان پمپ موجود در نازل هارا 
كنتــرل مى كنند اگر خــارج از مقدار 

مد نظر بود خطاى دبى حساب مى شود 
واگر فراتر شد پمپ جايگاه از چرخه 
بهره بردارى حذف مى شــود و بعد از 
كنترل و آزمون و الصاق برچســب به 

چرخه بهره بردارى برمى گردد. 
مددى در پاسخ به خبرنگار همدان پيام 
در مــورد نگرانى هــاى برخى مردم از 
گفت:  ســوخت  جايگاه هاى  عملكرد 
كاليبراســيون جايگاه هــاى ســوخت 
CNG از اول دى ماه آغاز مى شــود 
و در اين فراينــد 30 درصد نازل هاى 
ســوخت اســتان معــادل 120 نازل 
كاليبره مى شــوند كه بــا اجراى طرح 
خاتمه  نگرانى هــا  اين  كاليبراســيون، 

مى يابد.
مديــركل اســتاندارد همدان تشــريح 
كرد: در 8 ماهه اول سال 210 دستگاه 
باسكول مورد بازرسى قرار گرفت كه 
7 دستگاه با موازين استاندارد مطابقت 
نداشــت و از چرخــه خدمات دهــى 
خارج شد. 4000 دستگاه توزين سبك 
در مراكز داد و ستد عمومى كنترل شد 
كه21 دســتگاه داراى نقص بوده و به 

تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
مسئول رســيدگى به شكايات مردمى 

اداره اســتاندارد در ايــن باره گفت: 
تخلف  هرگونه  مى خواهيــم  مردم  از 
در هر زمينه را بــه ما گزارش دهند. 
اســتاندارد پيگير تضييع حقوق مردم 
يا  دارد  شــكايات  شخصى  است.اگر 
حضورى به اداره اســتاندارد مراجعه 
كنند يــا از طريــق ســامانه صامت 
مى توانــد  اســتاندارد  اداره  ولينــك 

شكايت خود را ثبت كند.
يونس طاهرى افزود: مردم مى توانند براى 
ثبت شكايات خود به ســامانه شكايات 
مردمى Isom.isiri.org.ir مراجعه كنند 
و يا براى ساير اقالم خوراكى و مصرفى 
خود كد كاال را به ســامانه10001517

ارسال و از سالمت و استاندارد كاالى 
خود اطمينان حاصل كنند.

مددى با گراميداشــت هفته پژوهش از 
تدوين 40 اســتاندارد ملى در استان ياد 
كرد و گفت: پژوهش زيربناى توســعه 
هركشورى اســت. پژوهش هاى بنيادى 
و كاربــردى مى توانــد پايه و اســاس 
نهايتا  كه  باشــد  درســت  برنامه ريزى 
بــه توليد علــم مى رســد. از40 مورد 

اســتاندارد هاى ملى 10 مــورد برق و 
الكترونيك، 7 مورد صنايع معدنى، 18
موردصنايع  نفتى، 3  فرآورده هاى  مورد 
شــيميايى، يك مورد محيط زيســت، 
يك مــورد مكانيك،2 مــورد خدمات 
و 2 مورد ســاختمان و صنايع وابســته 
هســتند كه فرآيند تدويــن آن اجرايى 
مى شــود و2موضوع هم استانداردهاى 
پژوهش محور هســتند كه مى توانند به 

استاندارد ملى دست پيدا كنند.
وى گفت: از 40 مورد  3 مورد توســط 
بدنه كارشناسى و37 مورد توسط بخش 
مى شــود.  انجام  ذى صالح  خصوصى 
عــالوه بر ايــن جمعــى از نخبگان و 
اعضاى هيــأت علمى دانشــكده هنر 
و معمارى دانشــگاه بوعلــى در زمينه 
تدويــن و تجديدنظر اســتانداردها ما 
بررســى  به طورى كه  مى كنند  يارى  را 
اســتاندارد درجه ســفيدى سيمان، به 
تيم كارشناسى اســتان واگذار شده و 
اميدواريم تا پايان سال به نتيجه رسيده 
و در اختيار 163 كشــور عضو سازمان 

بين المللى استاندارد (iso) قرار گيرد.

مديركل استاندارد استان عنوان كرد

نازل هاى سوخت استان 
كم فروشى ندارند

■ بيش از هزار نازل سوخت در استان استاندارد هستند

وقت ماليرى ها در صف گاز تلف مى شود وقت ماليرى ها در صف گاز تلف مى شود 

پاسكارى به جاى پاسخگويىپاسكارى به جاى پاسخگويى

يك سوم متقاضيان در استان 
شرايط ندارند

تنها1100 ثبت نام 
براى مسكن ملى

مطالبات مردم
 دادستان همدان را به صحن شوراى شهر كشاند

ساماندهى شهر 
مأموريت مديريت شهرى
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احزاب براى شكل گيرى فضاى رقابتى 
در استان تالش كنند 

 يكى از لــوازم اصلى و پيش زمينه هاى مشــاركت حداكثرى در 
انتخابات، شــكل گيرى فضاى رقابتى سالم و قانونمند و درعين حال 

جدى است.
 گروه هــاى سياســى به جهت حضور ســاليق مختلــف در عرصه 
رقابت ها و مهم تر از آن رســالت و كار ويژه احزاب، نقش مهم و بى 

بديلى در شكل گيرى چنين فضايى دارند.
امروز گذشته از نام ها و چهره هاى ثبت نام شده در انتخابات مجلس 
يازدهم، شــاهد حضور طيف ها و ســاليق گوناگون با فراوانى باال 
هستيم كه به رغم حاضر نشدن برخى از افراد، مى توان به رقابت ميان 

جريان هاى سياسى در استان اميدوار بود.
در نگاهــى كلى به وضعيت حوزه هاى انتخاباتى در اســتان مى توان 
گفت گذشته از تفاوت هاى محسوس ميان آنها، اما در هريك از اين 
حوزه ها به نحوى امكان رقابت جريان هاى سياســى به ويژه 2 جناح 

عمده سياسى وجود دارد.
البته ناشــناخته بــودن برخى از كانديداها از هــر 2 طيف اصولگرا 
و اصالح طلب باعث شــده تا ظاهرا فضاى انتخاباتى بيشــتر به نفع 
طرف مقابل باشــد، اما چنانچه احزاب ورود جدى ترى به موضوع 
داشته باشند و به رسالت اصلى خود بدون گرفتار شدن در حاشيه ها 
بپردازند، امكان شكل گيرى يك رقابت جدى و در عين حال جذاب 

وجود دارد.
فعاالن سياسى در گروه ها و تشكل هاى سياسى بايد با درنظر گرفتن 
مقدورات و محذورات اســتان در شــرايط كنونى، به گونه اى وارد 
ميدان شــوند كه اثرگذارى الزم را در فضاى سياســى داشته باشند 
و بتوانند افكار عمومى را به ســمت مشاركت حداكثرى و انتخاب 

آگاهانه سوق دهند.
امروز زمان آن رسيده اســت كه احزاب با برنامه محورى وارد عرصه 
شــوند و شرايطى را رقم بزنند كه در انتخاب مردم مالك هاى مهمى 
چون جوان گرايى، تخصص، انگيزه باال براى خدمت، داشــتن برنامه 

و مانند آنها به طور جدى موردتوجه قرار گيرد.
تجربه دوره هاى قبلى انتخابات نشــان مى دهــد كه ضعف احزاب 
باعث شده تا نقش آنها در فضاى انتخابات كم رنگ شود و برخالف 
تالش هاى ظاهــرى، افكار عمومى اســتقبال كمى از ليســت هاى 

انتخاباتى داشته باشند.
برنامه ريزى ها، تصميمات و حركت هاى احزاب به گونه اى بايد باشد 
كه آثار آن نه تنها در شور انتخاباتى و مشاركت حداكثرى مردم، بلكه 

در رفتار انتخاباتى آنها نمايان شود.
در هرصــورت ما امروز نيازمند نقش آفرينــى بيش از پيش احزاب 
همراه با برنامه هاى مشــخص و دقيق هســتيم و همينطور ظرفيتى 
كــه بالقوه در جامعه وجود دارد، بايد بــروز و ظهور عينى و عملى 
داشته باشد تا فضاى انتخابات از حالت يكنواختى خارج و به سمت 

رقابتى شدن پيش رود.

پيگيرى كاهش 10 درصدى تصادفات
 در همدان

ــر پيشــگيرى از وقــوع جــرم دادگســترى اســتان همــدان   مدي
ــات در  ــدى تصادف ــش 10 درص ــرى كاه ــزى و پيگي از برنامه ري

ــر داد. همــدان خب
ــا  ــروز جرم ه ــل ب ــرد: يكــى از عوام ــار ك حســين عســگرى اظه
مرتبــط بــا صدمــات بدنــى غيرعمــدى و وقــوع حــوادث و 
ســوانح رانندگــى، وجــود جاده هــاى ناايمــن و نقــاط حادثه خيــز 

اســت.
وى به فارس گفت: طرح كاهش و پيشگيرى از تصادفات با تمركز بر 
عامل جاده اى در دســتور كار معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 

جرم دادگسترى همدان است.
مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى اســتان همدان افزود: با 
توجه به اينكه هريك از عوامل انســانى، جاده اى و نيز وسايل نقليه 
در ظهور و بروز اين سوانح دخيل است، لذا تمركز بر عامل جاده اى 
و ايمن سازى و رفع نقاط حادثه خيز از اهداف اجراى اين طرح است.

وى تصريح كرد: مشــاركت دســتگاه هاى ذى ربــط در رفع نقاط 

حادثه خيز و هماهنگى الزم براى بررســى موانع و نارســايى هاى 
مرتبــط با رفع اين قبيل نقاط با برگزارى جلســات مرتبط صورت 
گرفته و اجراى بهينه و مناسب اين طرح، زمينه كاهش تصادفات در 

استان را فراهم خواهدكرد.
عســگرى خاطرنشــان كــرد: اهــداف عينــى ايــن طــرح بــر 
ــدى  ــل 10 درص ــش حداق ــز و كاه ــاط حادثه خي ــع نق ــه  رف پاي
ــم  ــت و اميدواري ــف شده اس ــتان تعري ــطح اس ــات در س تصادف
ــت  ــر دس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــه ب ــزى صورت گرفت ــا برنامه ري ب

ــم. يابي

مطالبات مردم، دادستان همدان را به صحن شوراى شهر كشاند

ساماندهى شهر 
مأموريت مديريت شهرى

امام جمعه همدان: 
جاده گردشگرى عليصدر ايمن شود

 نماينده ولى فقيه در همدان گفت: محور كبودرآهنگ - عليصدر 
از جاده هاى پُرتردد و گردشــگرى استان محسوب مى شود كه بايد 

براى اصالح نقاط پرخطر آن اقدام شود.
حجت االســالم حبيب ا... شــعبانى در ديدار با كاركنــان اداره كل 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى افزود: برخى از جاده هاى اســتان 
نقاط حادثه خيز دارند كه بايد با برنامه ريزى و نظر كارشناســان، اين 

نقاط حادثه خيز اصالح شوند.
بــه گــزارش ايرنــا، وى بــا گراميداشــت روز حمل و نقــل جــاده اى 
اظهــار داشــت: اقدامــات راهــدارى در ايمن ســازى جاده هــا 
ــاى  ــز جاده ه ــاط حادثه خي ــيارى از نق ــون بس ــوده و تاكن ــت ب مثب

ــت. ــرف شده اس ــتان برط اس
حجت االســالم شــعبانى موثقى عنوان كرد: مجتمع هاى خدماتى و 
رفاهى بين راهى با دقت به مردم خدمات ارائه دهند تا مسافران بدون 

مشكل به سفر بروند.

انتقال درختان بلوار شهيدهمدانى 
در راستاى حفظ فضاى سبز 

 در پروژه تعريض بلوار شــهيدهمدانى (خروجى شــمالى شهر 
همدان) چندين اصله درخت تنومند در مسير قرار داشت كه با اقدام 
تحسين برانگيز سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى همدان و 
با هدف حفظ و توســعه فضاى سبز اقدام به بارگيرى و انتقال كامل 

درختان موجود شد.
شهردار همدان گفت: جابجايى كامل درختان جزو شيوه هاى مرسوم 
در دنياســت كه هم مانــع از قطع درختان تنومند هســت و هم در 

دستيابى به حفظ محيط زيست شهرى كمك فراوانى مى كند.
عباس صوفى يادآور شــد: تعريض بلوار شــهيدهمدانى از جمله 
اقدامــات مهم مديريت شــهرى همدان اســت كه در راســتاى 
بهســازى و ســاماندهى معابر ورودى و خروجى شــهر همدان 

گرفته است. صورت 
وى ادامه داد: در طرح تعريض بلوار شــهيدهمدانى و تســطيح اين 
معبر مهم، هم در تملك اراضى و امالك موجود در مسير، هزينه هاى 
قابل توجهى تخصيص داده شــده و هم در فراهم كردن زيرساخت ها 
و عمليات تســطيح آن زحمات ارزشــمندى توســط همكارانم در 

شهردارى منطقه 3 صورت گرفته است.

استان از معجزه اتكا به آمارهاى واقعى 
غافل است

مهدى ناصرنژاد »
 روز شنبه 23 آذر ماه خانم معصومه ابتكار معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد رياســت جمهورى اســالمى به اتفاق جمعى از مديران و مسئوالن 
اين نهاد در همدان بودند تا در حضور اســتاندار همدان و اعضاء شوراى 
برنامه ريزى استان آمارهاى مربوط به وضعيت جامعه زنان استان را از لحاظ 
درصد اشــتغال، روند تحصيالت، ازدواج و حقوق خانوادگى و اجتماعى 
به بحث و كنكاش بگذارند. گويا اســتان همدان به لحاظ در برگيرى آمار 
نگران كننده نسبت به شرايط زنان كه بيش از نيمى از جمعيت حدود يك 
ميليون و 800 هزار نفرى اســتان را تشكيل مى دهند، به خط قرمز نزديك 
است و بايد چاره  انديشى و تدابير عملى و اميدبخشى براى بهبود اين شرايط 

توسط مسئوالن استانى اتخاذ شود.
نكته بسيار قابل اهميت و خيلى هم قابل تأمل در خصوص جلسه ديروز 
جمعى از مســئوالن كشورى و استانى در همدان اين است كه وقت بيشتر 
جلسه تحت تأثير آمارهاى ضد و نقيض و نمودارهاى متفاوت مجامع علمى 
كشــور و اســتانى درباره بانوان همدانى قرارگرفته و بحث هاى تندى هم 
به ميان آمد كه نظرات و انتقادهاى برخى فرمانداران استانى حاضر در جلسه 

نيز مزيد بر علت گزارش شده است.
در نگاه كلى و تحليل گرانه به نشست شوراى برنامه ريزى استان در حضور 
معاون رئيس جمهورى اسالمى كه قطعاً در نگاه از باال به استان تأثيرگذار 

خواهد بود، 2 نكته مهم بسيار حائز اهميت مى باشد.
نكته اول اينكه خوشــبختانه محور اصلى بسيارى از جلسه ها و بحث هاى 
كارشناسى متكى بر آمار، ارقام و نتايج تحقيقات ميدانى است كه اين مهم 
در تصميم گيرى هاى واقعى و راهگشا در تمام سطوح نقش اساسى به عهده 
دارد. اما نكته بســيار دقيق، مهم و سرنوشت ساز اين است كه آمار و زاويه 
نگرش و الگوگيرى ها در تحقيقات ميدانى تا چه اندازه دقيق و موشكافانه و 
عدالت ورزانه مى باشد؟! بايد بدانيم حتى در انجام تحقيقات ميدانى پيرامون 
ســوژه هاى اجتماعى و سرنوشت ساز نوع جنسيت ها كه اين تحقيقات را 
به عهده دارند، مى تواندتأثيرگذار باشــد، مثًال چنانچه قرار اســت درباره 
آســيب هاى اجتماعى كه متوجه جامعه زنان مى باشد، كارشناس و محقق 
مربوطه، خود نيز يك خانم باشد، قطعاً نوع، زاويه و عمق نگاه به سوژه هم 
بسيار متفاوت و البته ملموس تر خواهدبود و عكس آن هم مى تواند صادق 
باشد بنابراين در يك جلسه بسيار مهم و راهگشا كه مسئوالن تصميم گيرنده 
و نظردهنده اصلى هم از پشتوانه اجرايى ملى برخوردار هستند، ارائه آمار 
و ارقام دقيق بســيار مهم است و نبايد با حساب هاى سرانگشتى نسبت به 

نكات مهم و بسيار آسيب پذير جامعه نظر داد!
متأسفانه اتكا به آمارهاى حدس و گمانى و غيررسمى و تخمينى در استان 
از قديم االيام موضوع تازه اى نبوده اســت چنين مواجهه اى با واقعيت هاى 

اجتماعى، تاكنون ضربه هاى جبران ناپذيرى به استان وارد ساخته است.
نگارنده بسيار شاهد بوده و مجبور بوده ام در گزارش هاى خبرى خود استناد 
كنم كه مثًال درباره آمار و ارقام مربوط به بيكارى در استان، سازمان برنامه و 
بودجه يك رقم خاص، اداره كل كار و امور اجتماعى رقمى ديگر و بعضًا 
نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى نيز آمار قابل استناد خود را بيان 
كرده اند، كه تفاوت هاى فاحشى با هم داشته است و در ساير موارد نيز اتكا 
به آمارهاى غير واقعى، ســليقه اى و باب ميل، ترمز ايستايى استان در قافله 
توسعه و پيشرفت كشورمان را كشيده و نتيجه اين مى شود كه استان همدان 
هم اينك در اغلب حوزه هاى اجتماعى به نسبت وضعيت واقعى كشورمان 
داراى آمار و ارقام منفى و نگران كننده است چون همواره از معجزه آمارهاى 

واقعى براى اتكا در برنامه ريزى هاى سرنوشت ساز غافل بوده ايم!

1- 2 نماينده فعلى مجلس اســتان ميزان پولى كه براى هزينه كرد در 
انتخابات درنظر دارند را اعالم كرده اند. گويا حسن لطفى 200 ميليون 
تومان يعنى 30ميليون بيشــتر از دوره قبــل انتخابات و محمد على 
پورمختار 100ميليون تومان يعنى 200 ميليون كمتر از دوره قبل قصد 
هزينه تبليغاتى دارند. گفتنى است هنوز باقى نمايندگان در اين زمينه 

اطالع رسانى نداشته اند.
2- نايب رئيس كميســيون امنيت ملى به رفتارهاى پوپوليستى برخى 
داوطلبان در انتخابات مجلس اعتراض كرده اســت. گويا وى از اينكه 
داوطلبان وعده هاى ناشــدنى مى دهند و برخى هزينه هايى چون اعزام 
افراد به سفر مشهد و كمك به هيأتها براى كسب رأى انجام مى دهند، 
گاليه كرده اســت. گفتنى است به گفته اين نماينده مجلس تداوم اين 
رفتارها منجر به انصراف داوطلبان با ديد ملى كه امكان مالى مناســب 

هم ندارند، خواهد شد. 
3- طرح افزايش تعداد اعضاى شــوراها در دستور كار شوراى عالى 
اســتان ها قرار دارد. گويا شوراى عالى استان ها تعداد اعضاى فعلى را 
متناسب با جمعيت شهرها نمى دانند و خواستار افزايش اعضا هستند. 
گفتنى اســت بر اســاس قانون شوراى عالى، اســتان ها مى توانند به 

مجلس اليحه دهد.
4- سامانه پيمايش خودروهاى گازوئيلى به زودى راه اندازى مى شود. 
گويا راه اندازى اين ســامانه از برنامه هاى دولت براى پيشــگيرى از 
قاچاق سوخت اســت. گفتنى اســت روزانه نزديك 9 ميليون ليتر 
قاچاق گازوئيل از كشــور انجام مى شود و اين فرآورده نفتى سهمى 
بيش از 80 درصد را در قاچاق فرآورده هاى نفتى به خود اختصاص 

داده است.
5- وزيــر ارتباطات از ادامــه واكنش هاى مردم به ســورپرايز خود 
خوشحال است. گويا وى براى تداوم اين واكنش ها از مردم تقاضاى 
پيشــنهاد نام براى پهباد پســتچى را كرده و قرار است پيشنهادى كه 
بيشــترين اليك را دريافت كند، به عنوان نام پهبــاد انتخاب و بكار 
برده شــود. گفتنى است بيشتر واكنش ها به اين درخواست وزير، طنز 

و شوخى است.

 معصومه كمالوند- خبرنگار همدان پيام: 
نشست خبرى شــهردار نهاوند در حالى كه 
كمتر از 3ماه به 2سالگى حضورش در نهاوند 
مانده اســت، برگزار شــد تا به اعالم كارهاى 
انجام داده و برنامه هايى كه در دست اجرا دارد 
بپردازد. شهردارى كه معتقد است اهل كارهاى 
نيمه تمام و ناقص نيست و شورايى بى حاشيه 
در مقايسه دوره هاى پيش اما بيگانه و با فاصله 
از رسانه، هرچند شــورا هم مى گويد از همه 
فرصت ها و موقعيت هايش گذشته تا آرامش 

به صحن مديريت شهرى بازگردد.
اختيارات  با  شــهردارى  درمقابل   

تام، توسعه طلب و مستقل
پروژه هــا و اقداماتى از جمله ســاماندهى و 
توســعه بام نهاوند با ضميمه اجــرا و ايجاد 
اقتصادى،  امكانات و تقويت زيرساخت هاى 
گردشــگرى و رفاهى خدماتى، رسيدگى به 
سيما و ورودى شهر با اجراى طرح هايى مثل 
چهارباغ، رفع نقاط حادثه خيز، هدايت و دفع 
فاجعه ساز  خيابان هاى  در  ســطحى  آب هاى 
زمــان بارش ها، اجرا و اتمــام المان و يادبود 
شهداى ابوذر پس از سال ها وقفه و بالتكليفى 
و...در زمان حســين پور تحولى در توســعه 

مديريت شهرى ايجاد كرد.
 شــهردار نهاوند در جمع رســانه ها گفت؛از 
آنچه گفتــه ام و اجرايى شده اســت گزارش 

مى دهم اهل وعده و قول هاى نشده نيستم.
 هفته فرهنگى نهاوند دركرمانشاه

 قرار اســت يك برنامه هفته فرهنگى نهاوند 
در كرمانشاه و متقابل در نهاوند برگزار شود.

فرصتى بــراى معرفى ظرفيت، پتانســيل ها، 
داشــته ها و توانمندى هــاى نهاوند از جمله 
تا  فرش،گردو  ســوغات،  باغى،  محصوالت 
توليدات و صنايع دســتى و... درقالب برنامه 
هاى فرهنگى، نمايشــگاه و..درآينده نزديك 

برگزار خواهد شد.
 افزايش سرانه فضاى سبز

محمد حســين پور درباره افزايش سرانه سبز 
شــهر با اعالم افزايش اين ســرانه از 8/9 به 
10/2گفــت: ســرانه  فضاى ســبز را افزايش 
داده ايم اما هيچ باغى جاى پارك را نمى گيرد 
در طرح ها اين نيازها ديده نشــده بود بحث 
ترافيك و محل پارك در شــهر هم همينطور 

است.
 ايجاد پاركينگ طبقاتى با جرائم 

حسين پور درباره افزايش روزانه خودروها و 
سرازيرشدن ترافيك، نداشتن فضاى پاركينگ 
كافى در شهر و اوج ترددهاى شهر هم گفت: 
مشــكل پاركينگ داريــم جاهايى كه حذف 
پاركينگ داريم اجــازه گرفته ايم باايجاد يك 
حساب مختص و مشخص با همكارى استان 
براى واريزى و جرائم حذف پاركينگ در شهر 

با هدف خريد زمين و ايجاد پاركينگ طبقاتى 
اقدام خواهد شد.

وى تصريــح كرد؛ برخى مكان ها را مى توانيم 
پاركينــگ طبقاتى بزنيم، بايد بحث مســيل 
وحذف موانع دسترســى ها حل شــود، تا به 

نتيجه مطلوب در موضوع پاركينگ برسيم.
حسين پور گفت: ماشــين آالت شهردارى در 
انبار اســت، مى توانيد ببينيد، اين خودروها به 
ازاى طلب به شــهردارى منتقل شد، برخى از 
خودروهــا كارايى و توجيه اقتصادى براى ما 

ندارند.
 معدن كوهى بابرداشت 5 هكتار

شهردار نهاوند با اعالم اينكه كارخانه آسفالت 
فعال است و مشــكل تامين آسفالت هم رفع 
شــده اســت، در باره تقويت منابع درآمدى 
پايدار هم از گرفتن مجوز معدن كوهى فعال با 

اجازه برداشت 5 هكتار خبرداد.
حسين پور درباره حفارى هاى كوچه هاى شهر 
درجريان اجراى پروژه فاضالب شــهرى هم 
گفت: منتظريم حفارى هاى آب و فاضالب به 

اتمام برسد و كوچه ها را آسفالت كنيم.
در ادامه عبدالعلى ملكى رئيس و ســخنگوى 
شــوراى شــهر هم از تحقق بودجه 98 بيش 
از رقم پيش بينى شــده خبرداد وگفت بودجه 
پيش بينى شده شــهردارى نهاوند سال99 رقم 

33ميليارد و 733ميليون است.

حــوزه  در  مــردم  مطالبــات  پيگيــرى   
مديريت شهرى باعث شد تا دادستان همدان به 

صحن شوراى  شهر برود.
حضور حســن خانجاني در صحن شــوراى 
اســالمى شــهر همدان به بررسى مشكالت 
مردم در حوزه مديريت شهرى انجاميد و البته 
اعضاى شوراى شهر نيز موانع قانونى پيرامون 

حل برخى از مسائل عمومى را عنوان كردند.
هر چند خانجانى تعامل مديريت شــهرى با 
دادستانى را مطلوب ارزيابى كرد اما پيگيرى تا 
رفع مشكالت مردم را نيز وظيفه دستگاه هاى 

اجرايى برشمرد.
دادســتان همدان از ساماندهى بازارها گرفته 
تا رسيدگى به معضل ترافيك، بهسازى معابر 
جمع آورى  و  شــهر  حاشــيه  خيابان هاى  و 
برخى دكه هاى شهردارى را از جمله مسائل 
موجــود در مديريت شــهرى برشــمرد كه 
مطالبه مراجعه كنندگان بــه اين نهاد قضايى 

است.
وى با اشاره به اعضاى شوراى شهر خواستار 
رعايت چارچوب مصاحبه با رســانه ها شد و 
افزود: هفتــه قبل مصاحبه يكى از اعضا منجر 
به تنش شد و انتظار ما دقت در اظهارنظرها و 

رعايت فضاى حاكم بر جامعه است.
خانجانــى يكى از دغدغه هــاى اصلى مردم 
همدان را ســاماندهى بازار سرگذر برشمرد 
و گفت: روزانه بيــن 200 تا 300 هزار نفر 
در اين بازار تردد مى كنند و نياز به بهســازى 

كامل دارد.
وى با اشاره به اينكه شهردارى همدان عمليات 
بهسازى بازار را شروع كرده است، گفت: مسير 

تردد مردم در اين بازار بايد روان سازى شود.
دادســتان همدان با تأكيد بر لزوم جمع آورى 
برخى دكه ها با مالكيت شهردارى گفت: برخى 
از اين دكه هاى نصب شده مشكالتى را ايجاد 
كرده اند كه به لحاظ قانونى نيز تخلف محسوب 

مى شود.
خانجانى بــه ترافيك خيابان خواجه رشــيد 
همدان اشــاره كرد و گفــت: ترافيك در اين 
خيابــان و برخى خيابان هــاى منتهى به مركز 
شهر با معضالتى مواجه شده اند و اغلب مردم 
به ويژه مسافران در اين مسير گرفتار مى شوند.

وى خواستار برنامه ريزى فنى براى حل معضل 
ترافيك در اين منطقه شــد و افزود: مديريت 
شهرى با ارائه طرح هاى كارشناسى شده نسبت 

به رفع اين مشكل اقدام كند.
دادســتان همدان زيرســازى و بهسازى معابر 
و خيابان هاى حاشيه شــهر را از ديگر مطالبه 

مردم دانست و گفت: حتى در مجتمع قضايى 
شهرســتان بهار نيز پيگيرى حل اين مشكل را 
خواســتار شدند كه نشان مى دهد تردد در اين 

مناطق از ساير شهرها نيز صورت مى گيرد.
 ايجاد 3 شــعبه حــل پرونده هاى 

شهردارى
دادستان همدان در پاسخ به درخواست كامران 
گردان رئيس شــوراى اســالمى شهر همدان 
مبنى بر ايجاد شعبه رســيدگى به پرونده هاى 
مربوط به شــهردارى گفت: 3 شعبه را در اين 
حوزه فعال كــرده ايم تا به صورت تخصصى 
پرونده هايى كه مرتبط به شهردارى است را به 

رسيدگى كنيم.
وى اضافــه كرد: تنــوع پرونده هــا در حوزه 
شــهردارى زياد اســت و در راستاى سرعت 
بخشــيدن به مراحل رســيدگى، ســه شعبه 

تخصصى فعال كرده ايم.
خانجانى درخواست شورا در ورود دادستانى 
به معضل رودخانه هاى مناطق مسكونى حاشيه 
شهر را منوط به ارايه طرح هاى فنى دانست و 
گفت: نمى توانيم بــدون مطالعه اقدام كنيم اما 
پيگير حل آن هستيم و مكاتبه هايى را نيز با آب 

منطقه اى و استاندارى داشته ايم.
وى اضافــه كرد: انتظار ما تدوين طرح فنى در 
راســتاى حل اين معضل براى هميشه است و 
دادســتانى هر كجا نياز به پيگيرى باشد، اقدام 

خواهد كرد. 
 آخرين وضعيت رسيدگى 

به پمپ بنزين چهارراه پژوهش
رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى 

اســالمى شــهر همدان نيز در اين نشســت 
خواســتار تعيين تكليف پرونــده پمپ بنزين 

چهار راه پژوهش شد.
رضوان سلماسى افزود: ســاكنان اطراف اين 
پمپ بنزين بارها نسبت به طوالنى شدن روند 
رســيدگى به شــكايات و اعتراض هاى خود 
گاليه كرده اند و معتقدند اين پمپ بنزين جان 

آنها را تهديد مى كند.
وى هم چنين با گاليه مندى نســبت به روند 
از بين رفتن باغ ها و درختان در همدان گفت: 
انتظار داريم با كمك دادســتانى از اين مشكل 

جلوگيرى شود.
سلماسى افزود: براى شناسنامه دار كردن باغ ها 
نيــاز به مجوز داريم چرا كه باغ ها در محدوده 
ملك شخصى است و بدون مجوز نمى توانيم 
ورود كنيم. دادســتان همدان در پاسخ به روند 
رســيدگى به پرونده پمپ بنزيــن چهار راه 
پژوهش گفت: رسيدگى به اين پرونده فنى و 

نياز به بررسى دقيق و موشكافانه دارد.
وى افزود: 2 دســتگاه محيط زيســت و علوم 
پزشــكى در حال بررســى هاى آزمايش هاى 
خاك و آلودگى هستند و تا زمان اعالم نتيجه 

نمى توانيم اقدام قضايى داشته باشيم.
خانجانى خاطرنشــان كرد: پرونده اين پمپ 
بنزين در شــعبه 11 بازپرسى در حال بررسى 
است و تشــخيص تهديد بهداشت عمومى با 

اين دستگاه ها است.
وى با اشــاره به اينكه برخــى در اين پرونده 
اصــرار بر پلمب دارند، گفــت: تصميم گيرى 
پيرامون اين پرونده بستگى به نظر تخصصى و 

فنى كارشناسان محيط زيست و علوم پزشكى 
دارد.

دادستان همدان درباره طرح شناسنامه دار شدن 
درختان گفت: اگر نياز به ورود دادســتانى به 
اين مسئله باشد، اقدام قانونى را انجام مى دهيم.

  مانعى در صدور پروانه 
براى اراضى محدوده شهر نيست

دادســتان همدان در پاسخ به رئيس كميسيون 
معمارى و شهرســازى شوراى شــهر درباره 
تفكيك اراضى حاشــيه شهر به ويژه در منظقه 
شــرق همدان گفت: براساس قانون هر فردى 
حق هرگونه تصــرف در ملك خود را دارد و 
در قانون مدنى هيچ قيد و شرطى كه بايد سند 

رسمى داشته باشد، نداريم.
خانجانى افزود: هيچ مانعى براى صدور پروانه 
كسب براى زمين هاى هادى در محدوده شهر 
نيست مگر اينكه بين عوارض عادى و رسمى 

تبعض قائل شوند.
وى خاطرنشــان كرد: حتى اگر ملكى ســند 
عادى داشته باشــد و معارض نباشد، مشكلى 

براى صدور پروانه ساخت نيست.
 دادســتان همدان با تأكيد بــر اينكه خريد و 
فروش و اين چنيــن اقدام ها در اراضى داراى 
ســند مشــكلى ندارد، گفت: دادستانى نقش 
نظارتى دارد و تصميم گيرى ها به دستگاه هاى 

اجرايى ارتباط دارد.
وى افزود: اگر قانونــى مبنى بر ممنوعيت در 
تفكيك اراضى در منطقه اى باشد، به طور قطع 
نظــارت قضايى خواهيم داشــت و از هرگونه 

تصميم گيرى قانونى حمايت مى كنيم.

برف و باران همدان شب فرهنگى نهاوند در كرمانشاه برگزار مى شود
را فرا مى گيرد

 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان 
گفت: در پى ورود يك ســامانه بارشى، از 
امشب (دوشنبه) ريزش برف و باران برخى 

از نقاط استان را فرامى گيرد.
محمدحسن باقرى شكيب افزود: به دنبال اين 
ســامانه، بارش پراكنده باران از ساعت هاى 
بعدازظهر روز دوشنبه از جنوب استان آغاز 
و با گذشــته زمان به ريــزش برف تبديل 

مى شود.
باقرى شكيب با اشاره به اينكه اوج فعاليت 
اين ســامانه روز شامگاه دوشــنبه و روز 
سه شنبه رخ مى دهد، به ايرنا گفت: پيش بينى 
مى شود در اين مدت به طور متوسط بين 15

تا 20 ميليمتر بارش داشته باشيم.
وى با اشــاره به اينكه اين بارش ها در پى 
فعاليت همزمان 2 سامانه رخ مى دهد، بيان 
كرد: يك سامانه كم فشــار و پررطوبت از 
سمت جنوب و يك ســامانه كم ارتفاع از 
سمت شمال غرب، موجب اين بارش ها در 

همدان مى شود.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان 
تأكيد كرد: بر اثر فعاليت اين سامانه تا روز 
پنجشــنبه دماى بيشتر نقاط استان بين 5-7

درجه سانتى گراد كاهش مى يابد.
وى گفت: در پى كاهش دماى شبانه، ممكن 
اســت دماى برخى نقاط استان تا 8 درجه 

سانتى گراد زير صفر نيز برسد.
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مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين بيان كرد
بهره ورى بيشتر با توليد ماهى در 
استخرهاى ذخيره آب كشاورزى 

امســال حدود 420 تن ماهى قزل آال از اســتخرهاى پرورش ماهى 
شهرســتان توليد شده است درحال حاضر به علت محدويت برداشت 
آبزيــان از درياها واقيانوس هــا وهزينه هاى گاه بســيار باالى آن، 
آبزى پرورى در آب هاى داخلى در بيشــتر كشورها از جمله كشور 
ايران يك امر رايج اســت. با توليد ماهى در استخر هاى ذخيره آب 

كشاورزى شاهد بهره ورى بيشترمى باشيم.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان فامنين با بيان اين مطلب گفت: با 
پرورش ماهى در اســتخرهاى ذخيره آب كشاورزى نيازى به تأمين 
آب اضافى نيست. در اين روش از منابع و تأسيسات موجود مى توان 
به بهترين شــكل اســتفاده كرد و موجب افزايش درآمد ونيز سطح 

جلسه شد.
جعفر كاويانى دلشاد افزود: با افزايش درصد پرورش ماهى در استخر 
ذخيره آب كشاورزى، ورود گوشت ماهى به عنوان يك غذاى سالم 
وضرورى در ســبد غذايى خانوار روســتايى وشهرى افزايش يافته 

وسبب اشتغالزايى هرچه بيشتر مى شود.
شــروع  بــه  توجــه  بــا  كــرد:  خاطرنشــان  دلشــاد  كاويانــى 
دومنظــوره  اســتخرهاى  مالــكان  بــه  فصلــى،  بارندگى هــاى 
ــدى  ــور ج ــى را به ط ــرورش ماه ــود پ ــه مى ش ــاورزى، توصي كش
ــرورش  ــى و پ ــل زراع ــان فص ــه پاي ــه ب ــا توج ــد و ب ــال كنن دنب
ــم  ــارت و جرائ ــه خس ــر گون ــروز ه ــرى از ب ــور جلوگي به منظ

ــد.  ــدام كنن ــان اق ــروش ماهي ــد وف ــه صي ــبت ب ــى نس احتمال
كاويانى دلشاد با تأكيد براينكه در شهرستان فامنين حدود 18 واحد 
پرورش ماهــى قزل آال و 21 واحد پرورش ماهــى گرم آبى كپور و 
آمور وجود دارد گفت: در روســتاهايى كه مديريت جهاد كشاورزى 
در مسير قنوات اقدام به احداث كانال آبرسانى نموده است، مى توان 
نســبت به پرورش ماهى قــزل آال اقدام نمــود و در صورت تمايل 
كشــاورزان، آمادگى خريد بچه ماهى وپرورش ماهى در اين كانال ها 
را دارند تا ســود حاصل از آن براى كارهاى عمومى روستا استفاده 

گردد.

تجليل از هنرمندان اسدآباد
 در مراسم نكوداشت مفاخر فرهنگى هنرى شهرستان اسدآباد از 

هنرمندان شهرستان تجليل شد.
معاون سياســى امنتيى فرماندار اسدآباد در اولين همايش نكوداشت 
مفاخر شهرســتان، هنرمندان را ســرمايه هاى شهرســتان برشمرد و 
گفت: بايد در اعتالى فرهنگ ايران اســالمى و رونق هنر در راستاى 

اشتغالزايى، از ظرفيت مفاخر شهرستان بهره بگيريم.
حمزه عبدكوند در اين مراســم با قدردانــى از زحمات افرادى كه 
در حوزه هنر فعاليت دارند، گفت: يكى از روش هاى تشــويق نسل 
جوان براى روآوردن به ســمت كارهاى فرهنگى و هنرى تجليل از 
هنرمنــدان و مفاخر فرهنگى همچنين ميــدان دادن به جوانان مناطق 

محروم است.
در اين مراســم 25 نفر از مفاخر فرهنگى و هنرى شهرستان اسدآباد 

تجليل شدند.

انتخابات بهانه غفلت از مشكالت مردم نشود
 دغدغه همه كارگزاران دولت و كسانى كه دل در گرو اين كشور 
دارند، امنيت و آرامش است كه بايد در اين ايام پررنگ تر از گذشته 

ايجاد شود.
فرماندار نهاوند با اشاره به درپيش  بودن برگزارى انتخابات با بيان اينكه 
يكى از راه هاى مهم ايجاد آرامش و امنيت، پيگيرى مسائل اقتصادى و 
حل مشكالت معيشتى مردم در اين شرايط سخت است، خاطرنشان 
كرد: از مديران دستگاه هاى اجرايى و خدماتى مى خواهيم كه به دليل 

انتخابات از پيگيرى مشكالت و مسائل اقتصادى مردم غافل نشوند.
 ناصرى با بيان اينكه اگر اعتقــاد داريم مردم بايد پاى صندوق هاى 
رأى بيايند پس بايد به مســائل اقتصادى آنها توجه شود، اظهار كرد: 
پيشبرد اهداف سياسى و اقتصادى با تالش حاصل مى شود و انتظار 

مى رود مديران شهرستان از اين مهم غافل نشوند.
 فرماندار نهاوند با بيان اينكه شهرســتان داراى ظرفيت هاى بســيار 
خوبى در زمينه گردشگرى و كشاورزى است، افزود: انتظار مى رود 
كه از اين ظرفيت ها در رفع بيكارى و ايجاد اشــتغال اســتفاده شود 
به همين دليل على رغم حجم كار ســتاد انتخابات شهرستان، برنامه 
روســتاگردى، مالقات عمومى و حل مشكالت واحدهاى توليدى 
همچنان در دســتور كار است و اولويت ما حل مشكالت اقتصادى 

و معيشتى مردم است. 
 وى با بيان اينكه رعايت بى طرفى در بحث انتخابات بايد ســرلوحه 
مديران باشد، خاطرنشان كرد: انتخابات عرصه اى است كه تك تك 

رفتار و اعمال ما زير نظر مردم قرار دارد.

پايش آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان 
به صورت مدام درحال انجام است

 فرماندار شهرســتان اســدآباد در بازديد از تاالب، سد و آبگيرهاى 
شهرستان گفت: با توجه به كاهش دما و آغاز فصل مهاجرت پرندگان، 
پايش مستمر آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان توسط كارشناسان دامپزشكى 

و محيط زيست به صورت مدام و منظم در حال انجام است.
 مجيد درويشى ادامه داد: هدف از برگزارى گشت مشترك، پيشگيرى از 
شيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان و مراقبت از حيات وحش و 

پرندگان آبزى و مهاجر است.
 وى افزود: خوشبختانه تاكنون هيچ مورد مشكوكى از بيمارى آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان در شهرستان اسدآباد مشاهده يا گزارش نشده است.
در ادامه بصيرى رئيس اداره دامپزشــكى اسدآباد تصريح كرد: پرندگان 
كوچ رو مى تواننــد به عنوان ناقل بيمارى، آنفوالنــزاى فوق حاد را از 
منطقه اى به منطقه ديگر انتقال دهند و در راســتاى بازديدهاى مستمر 
از مراكز تجمع و رصد و پايش هاى دوره اى به همراه كارشناســان اداره 
حفاظت از محيط زيســت درجهت كنتــرل و جلوگيرى از پخش اين 

بيمارى يك امر اجتناب ناپذير مى باشد.
رئيس اداره دامپزشكى اســدآباد از انجام موارد امنيت زيستى از قبيل: 
كاهش تردد به مرغدارى، رعايت اقدامات بهداشــتى، انجام ضدعفونى 
محوطه و اطراف مرغدارى ها 2بــار در هفته، ضدعفونى مواد، لوازم و 
تجهيزات و اخذ مجوزهاى الزم از دامپزشــكى جهت جوجه ريزى و 
انتقال مرغ زنده به كشتارگاه در پايان دوره پرورش، از راه هاى مقابله با 

اين بيمارى است كه دامپزشكى رصد مى كند.

نماينده استان همدان در مجلس خبرگان:
آيت ا... محمدى عمرش را در راه اعتالى 

حوزه علميه وقف كرد
در نهاوند بايد عزاى عمومى اعالم مى شد

 زهد و تقوا و اخالق مدارى از شــاخصه هاى آيت ا... محمدى بود و ايشــان عمر پر 
بركتشان را در راه اعتالى حوزه سپرى كردند.

نماينده اســتان همدان در مجلس خبرگان و مدير حوزه علميه اســتان همدان، در مراسم 
گراميداشــت آيت ا... محمدى مدير فقيد حوزه علميه نهاوند با بيان اينكه شخصيت واال 
و مؤمن و برجسته آيت ا... محمدى در شهرستان مايه بركت و عزت است گفت: آيت ا... 

محمدى عالم ربانى و اسوه تقوا و شخصيتى كم نظير بود كه با افتخار حوزه علميه نهاوند 
را مديريت كرد.

آيت ا... موسوى اصفهانى، با اشــاره براينكه بايد در نهاوند به پاس عظمت و خدماتى 
كــه آيت ا... محمدى انجام داد يك روز عزاى عمومى اعالم  مى شــد افزود: اين عالم 
بزرگــوار عمر خــود را در راه خدمت به حوزه و تربيت شــاگردانى مؤمن و انقالبى 

سپرى كردند.
وى با تأكيد براينكه اين عالم انقالبى، زاهد و اســتاد اخالق، اســوه و الگويى براى همه 
طلبه هاى حوزه علميه نهاوند اســت تصريح كرد: اين عالــم بزرگوار عمر خود را وقف 
حوزه علميه كــرد و در طول چند دهه محل زندگى خــود را در داخل حوزه علميه قرار 

داده بود.

آيت ا... موسوى اصفهانى ادامه داد: كسانى كه عليه روحانيت جوسازى مى كنند، بدانيد كه 
روحانيت عقب نشينى نخواهد كرد چون در اين راه شهيد داده ايم و افرادى مؤمن و انقالبى 

مانند آيت ا... محمدى براى اعتالى حوزه علميه تالش كردند.
وى با بيان اينكه روحانيت راه انقالب را با قدرت ادامه خواهدداد تصريح كرد: جوسازى ها 
در اراده و  مســير حركت حوزه هاى علميه تأثيرى ندارد و حوزه هاى علميه در راســتاى 

اهداف انقالب اسالمى حركت  مى كنند.
آيت ا... موســوى اصفهانى در پايان با اشاره براينكه آيت ا... محمدى فرزند برومندشان را 
كه روحانى نيز بودند در راه دفاع از انقالب اسالمى تقديم كردند گفت: اين عالم وارسته 
نشــان داد راه شهداى كربال را تداوم بخشيده و اخالق و رفتار و روش زندگى اين عالم 

مجاهد براى روحانيون بايد به عنوان الگويى براى زندگى معرفى شود.

آگهى مزايده عمومى 
اداره كل ثبت احوال استان همدان 1398

(نوبت اول)

اداره كل ثبت احوال استان همدان

اداره كل ثبــت احــوال اســتان همــدان بــه اســتناد كميســيون 
مــاده 2 بــه شــماره 980035 مورخــه 98/9/6 صــادره توســط 
اداره كل امــور اقتصــادى و دارايــى در نظــر دارد تعــداد يــك 
دســتگاه خــودروى ســوارى دولتــى پرايــد دوگانه ســوز، قابــل 
ــروش  ــه ف ــى ب ــده عموم ــق مزاي ــذارى را از طري ــماره گ ش

رســاند.
 لــذا از متقاضيــان دعــوت بــه عمــل مى آيــد جهــت بازديــد و 
شــركت در مزايــده عمومــى بــه مــدت 10 روز كارى از تاريــخ 
ــى ســاعت 13  98/9/28 لغايــت 98/10/9 از ســاعت 8 صبــح ال
ــت  ــع آب) اداره كل ثب ــران (منب ــه اي ــدان بيم ــه آدرس مي ب
احــوال اســتان همــدان بــه كارشــناس مربوطــه آقــاى محمــد 
حســين زورمنــد مراجعــه و بــا هماهنگــى از خــودروى مربوطــه 
ــد مــدارك  ــه عمــل آورن ــد ب ــه بازدي مســتقر در واحــد نقلي

مربوطــه بــه شــرايط مزايــده را دريافــت دارنــد.
تــدارك  ســامانه  آدرس  طريــق  از  محتــرم  متقاضيــان 
وارد   http://setadiran.ir نشــانى  بــه  دولــت  الكترونيكــى 
ســامانه و نســبت بــه ثبــت نــام، واريــز وجــه ســپرده و اســكن 
ــاى  ــتفاده از امض ــا اس ــذارى آن ب ــدارك و بارگ ــر و م تصاوي

ــد.  ــدام نماين ــر اق ــى معتب الكترونيك
(م الف 1458)

كارت دانشجويى فرانك نجفيان فرزند ايرج به شماره ملى 
4040325008 رشته مترجمى زبان عربى دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9512261051 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى زينب خليلى مجد  فرزند يونس به شماره 
ملى 3860935171 رشته حقوق دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 9032260005  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

كارت دانشجويى صالحه عبدالملكى فرزند عباس به شماره ملى 
3970236894 رشته شيمى محض دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى 9712103027  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

كارت دانشجويى كاميار كردانى فرزند على به شماره ملى 
0024053430 رشته مهندسى صنايع دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9612500044  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

تبريك و تهنيت

جناب آقاى محمد ارغوان
انتخاب شايسته حضرتعالى به عنوان 

رياست محترم اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض مى نماييم. اميد است در راه خدمت موفق و مويد باشيد.

شيرينى سراى اعالء - فريبرز و بهنام اعالء زاده

آگهي مزايده (نوبت دوم)

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد يك 
قطعه زمين با پالك ثبتى شماره 5880 واقع در بخش يك همدان (بين النهرين) را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 77/35 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به تاريخ 
1398/6/30 از قرار هر مترمربع 160/000/000 ريال و به قيمت كل 12/376/000/000 ريال متعلق به شهردارى همدان به نشانى همدان، خيابان بين النهرين، 

پشت ساختمان تأمين اجتماعى 
2- ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1398/10/26 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى 
همدان، ميدان امامزاده عبدا... تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حضور  شد  خواهد  قرائت  و  باز  استان  كل  اداره  اجرائيات  واحد  محل  در   1398/11/12 مورخ  شنبه  روز  صبح   9 ساعت  رأس  رسيده  پيشنهادات   -4
پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8- بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً بايد 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت.
12- در صورت عدم برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده، ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1398/9/9 لغايت 1398/10/26 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان خيابان بوعلى، سيزده خانه، شعبه يك تأمين اجتماعى مراجعه نمايند. 

(م الف 1399)

خالصه آگهى هاى مزايده به شماره 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان همــدان در نظــر 
دارد 5 بــاب مغــازه واقــع در آرامســتان بــاغ بهشــت بلوار 
حضــرت سيدالشــهدا(ع) ســايت جديــد ادارى را از طريــق 
ــاره  ــان اج ــد متقاضي ــذار نماي ــاره واگ ــه اج ــده ب مزاي
ــى  ــتر در يك ــات بيش ــب اطالع ــت كس ــد جه مى توانن
ــه اداره  ــخ 98/10/10 ب ــا تاري ــر ت ــاعات ادارى حداكث از س
ــى  ــه آقاجان ــى اول محوط ــوار مدن ــه نشــانى بل ــاف ب اوق
بيــگ مراجعــه يــا بــا شــماره 32533091 تمــاس حاصــل 

فرماينــد. 
(م الف 1515)

98/972251 و 98/927344 و 98/931402 و 98/931394 و 
98/931382 مورخ 98/9/24

 سحر يوسفي »
 با اجرايى شــدن طرح مديريت مصرف 
ســوخت و افزايش قيمــت بنزين، همانطور 
كــه انتظار مى رفــت اســتقبال خودروهاى 
دوگانه ســوز بــه گاز CNG افزايش يافت 
و تالش بــراى كاهش هزينه ســوخت گاز 
نسبت به بنزين ســبب تغيير رفتار و گرايش 
مصرف كنندگان بنزين به ســوخت جايگزين 
و ارزان    CNG شــد، استقبال ازجايگاه هاى 
عرضــه ســوخت CNG رونــق يافته و با 

ازدحام روبه رو شده است. 
شهرســتان مالير 7 جايگاه عرضه ســوخت 
CNG وجــود دارد كه جايــگاه آورزمان، 
ســامن، ســتاره ازناو، گرجى در ازندريان و 
نظــرى در حاجى آبــاد، 2 منظوره و جايگاه 
كوثر و اســتقالل شــهردارى تــك منظوره  

CNG هستند .
گزارش هاى ميدانى همدان پيام از جايگاه هاى 
عرضــه ســوخت مالير حاكى از آن اســت 
كــه صف هاى پمپ گاز نســبت بــه قبل از 
گران شدن بنزين شلوغتر شــده اند اما مدتى 
است كه اين صف ها به چند صد متر مى رسد 
به گونه ايــى كه به گفته يكــى از رانندگان، 
انتظار براى ســوختگيرى، بيش از 2 ساعت 

طول مى كشد. 
بيشــتر رانندگانى كه در صــف بلند جايگاه 
نوبت  رســيدن  منتظــر  ســوخت  عرضــه 
سوختگيرى بودند از هدررفت وقتشان گاليه 
مى كردند و معتقد هســتند با افزايش تقاضا 
به ســمت گاز، تعداد جايگاه هاى ســوخت  
نياز خودروهاى  پاســخگوى  مالير  CNG

دوگانه سوز نيست.  
راننده تاكســى كه از انتظار طوالنى مدت در 
صف كالفه شــده اند از افت فشار گاز گاليه 
كــرد و گفت: 2 ســاعت در صف گاز وقتم 
تلف مى شــود از طرفى به 4 ساعت نكشيده، 
گاز ماشينم تمام مى شــود و مجبور مى شوم 
دوباره به صف برگردم با اين شرايط هم وقتم 
هدر مى رود و هم هزينه بيشترى بايد بپردازم، 
چرا نظارتى در كار نيســت كه فشار گاز كم 

شده است؟ 
راننده ديگرى علت به وجود آمدن صف هاى 
طوالنــى را در خــراب بــودن دو جايگاه 
حاجى آبــاد و ازناو دانســت و افــزود: اگر 
جايگاه بيشــترى در مالير وجود داشــت با 
خراب شــدن آن 2 جايگاه، مشكلى بوجود 

نمى آمد. وى همچنين به گرانى بنزين اشــاره 
كــرد و گفت: با مسافركشــى امــرار معاش 
مى كنم اگر از صبح تا ظهر كار كنم هزينه يك 
بــاك بنزين را نمى توانم تأمين كنم از اين رو 
مجبورم از گاز CNG استفاده كنم، اين هم 

وضعيت جايگاه هاى گاز است. 
به گفته يكى از جايــگاه داران، با تعطيلى دو 
جايگاه حاجى آباد و ازناو ترافيك ماشين هاى 
دوگانه ســوز درجايگاه هــاى ديگر افزايش 
يافته و با اين شــرايط كاركرد كمپرســور به 
دليــل فعاليت 24 ســاعته اش كاهــش يافته 
اســت، اين موضوع در كنار سرما و افزايش 
مصــرف گاز مزيد علتى بر افت فشــار گاز 
CNG شده است، وى همچنين معتقد است 
تجهيــزات جايگاهى كــه در آن كار مى كند 
قديمى است از اين رو نمى تواند پاسخگوى 
اين حجم از تقاضا باشــد و فشــار گاز افت 
پيدا مى كند مگــر اينكه 2 تا از نازل هايش را 

متوقف كنند. 
مديــر روابــط عمومــى شــركت پخــش 
فرآورده هاى نفتى استان همدان در خصوص 
تعطيلى جايگاه ها اظهار داشــت: جايگاه هاى 
عرضه ســوخت به دليل حساسيت بااليى كه 
دارند و با جان و مال مردم در ارتباط هستند، 
ملزم به رعايت اســتاندارد اجبارى مى باشند 
و بر اين اســاس بايد جهــت ارزيابى و رفع 
نواقص احتمالــى مورد آزمايش ادوارى قرار 

بگيرند. 
احمد شيرانى انجام آزمايش ادوارى را دليل 
تعطيلــى جايگاه عنوان كــرد و افزود: مدت 
زمان تعطيلى، كوتاه مدت است و بستگى به 
وضعيت مخزن دارد، اگر نيازمند به تعويض 
قطعه ايى باشــد قاعدتًا زمان بيشــترى طول 

مى كشد.
وى با اشاره به اينكه با افزايش قيمت بنزين، 
مصــرف گاز CNG افزايــش يافته اســت 
افــزود: از اين رو نياز بــه ايجاد جايگاه هاى 
CNG جديد به شــدت احساس مى شود و 
ما نيز از سرمايه گذاران براى انجام اين اقدام 

استقبال مى كنيم .
شــيرانى دربــاره تأثيــر تعداد ديسپنســرها 
بر كاركــرد كمپرســور اظهار كــرد: تعداد 
ديسپنســرهاى جايگاه ها متوازن و بر اساس 
ظرفيت كمپرســور طراحى شده اند اما به طور 
معمول يك يا 2 ديسپنســر را از مدار خارج 
مى كننــد تــا در حالت رزرو و ســالم باقى 
بماند كه اگر ديسپنسرى مشكل پيدا كرد، به 

سرعت جايگزين سالم در مدار قرار بگيرد.
بنا به گفته رانندگان تاكسى و شخصى فشار 
گاز كاهــش پيدا كرده اســت، مديــر روابط 
عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى 
همدان در اين خصــوص گفت: موضوع به 
شــركت گاز مربوط مى شــود ، شركت گاز 
ماليــر نيز در پاســخ به اينكه آيــا موضوع 

افت فشــار گاز صحــت دارد؟ و اگر وجود 
دارد دليل آن چيســت، گفــت: اين موضوع 
را اداره اســتاندارد مى تواند پاســخ دهد، از 
اين رو با اداره اســتاندارد تماس گرفتيم كه 
رئيس اداره پاســخ داد: بعيد مى دانم به اداره 
استاندارد مربوط باشد و كارشناس مربوط به 
گاز در مالير نداريم از اداره استاندارد همدان 
بپرســيد، در تماســى كه با اداره اســتاندارد 
همــدان گرفتيم كارشــناس مربوطه در اداره 

حضور نداشت .
هرچنــد شــنيده ها خبر از فعاليــت جايگاه 
ســوخت ازناو مى دهند اما همچنان مشــكل 
ســوخت   جايگاه  در  طوالنــى  صف هــاى 
CNGمشهود اســت و رانندگان از ايستادن 

در صف هاى طوالنى ناراضى هستند.
ــا  ــن ب ــت بنزي ــش قيم ــهميه بندى و افزاي س
داشــتن فوايــدى از جملــه كنتــرل و كاهــش 
مصــرف بنزيــن، جلوگيــرى از قاچــاق، حفــظ 
محيــط زيســت و... نيــاز دارد امكانــات و 
بســترهاى الزم آن نيــز ديــده شــود كــه 
عرضــه  جايگاه هــاى  توســعه  و  افزايــش 
ســوخت يكــى از ايــن موارد اســت، در شــهر 
ــگاه  ــه شــلوغى جاي ــا توجــه ب ــز ب ــر ني مالي
هــاى  CNGايجــاد جايگاه هــاى جديــد 
ــاه و  ــا رف ــود ت ــاس مى ش ــدت احس ــه ش ب
آســايش مــردم را بــه دنبــال بيــاورد و از هــدر 

ــود. ــرى ش ــا جلوگي ــت آن ه ــت وق رف

وقت ماليرى ها در صف گاز تلف مى شود 

پاسكارى به جاى پاسخگويى
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انصراف 24 نفر از نامزدى انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى در استان 

دبير ستاد انتخابات استان همدان از انصراف 24 كانديداى انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى در اين اســتان خبر داد و گفت: از 439

كانديداى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 24 نفر انصراف دادند.
ابوالقاسم الماسى با بيان اينكه در استان همدان 439 نفر براى شركت 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى كانديدا شده بودند، اظهار كرد: تا 

روز گذشته 24 نفر از اين افراد انصراف داده اند.
وى درباره علت انصراف اين كانديداها، يادآور شد: انگيزه ها متفاوت 
اســت و بنده علت دقيق انصراف اين افراد را نمى دانم، ممكن است 
برخى تــوان ادامه و حضــور در انتخابات را نداشــته و يا به علت 

مشكالتى از كانديداتورى كنار كشيده باشند.
الماســى در گفت وگو با ايســنا، افزود: در حوزه انتخابيه شهرستان 
همدان از 139 نفر كانديداى مجلس شــوراى اسالمى هشت نفر، در 
حــوزه انتخابيه مالير از 71 كانديدا پنج نفر، در نهاوند از 42 كانديدا 
دو نفر، در تويسركان از 29 كانديدا يك نفر، در شهرستان رزن از 45
كانديدا دو نفر و در اسدآباد از 33 كانديدا شش نفر انصراف داده اند.
مديركل دفتر سياســى و انتخابات استاندارى همدان يادآورشد: از 24
كانديداى انصراف داده ســه نفر خانم بوده كه دو نفر از آنها در حوزه 

انتخابيه مالير و يك نفر در حوزه انتخابيه همدان بوده است.
الماسى در پايان با تأكيد بر اينكه ما حق هيچ گونه دخالتى در انتخابات 
و يا انصراف افراد نداريم، خاطرنشــان كرد: انصراف از انتخابات در 

مراحل مختلفى ممكن است رخ دهد.

آنتن دهى شعب اخذ راى 
در روستاهاى همدان بررسى مى شود

 ميزان آنتن دهى 120 شعبه دريافت راى روستايى اين استان با حضور 
نمايندگانى از فرماندارى، بخشــدارى، مخابرات و اداره كل ارتباطات 

بررسى مى شود.
مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات استان همدان گفت: 
آنتن دهى شــعب در روز انتخابات بسيار مهم و ضرورى است بنابراين 
بررســى وضعيت شــعب از 10 روز پيش آغاز شده و تا 2 هفته ديگر 
ادامه دارد. محمدحسن ميرزايى بيان كرد: در انتخابات گذشته طبق اعالم 
وزارت كشــور در 11 نقطه روستايى همدان مشكل آنتن دهى وجود 
داشت اما كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان بررسى 

وضعيت 120 نقطه را آغاز كرده است.
مسئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات استان همدان اظهار 
داشت: عالوه بر بررسى وضعيت اين روستا ها، وضعيت آنتن دهى در 
سه نقطه شامل مسجد، دهيارى و خانه بهداشت روستاها نيز بررسى 

مى شود.
ميرزايى اضافه كرد: شــعب راى گيرى بــا در نظر گرفتن آنتن دهى 
و دسترسى آســان براى حضور راى دهندگان انتخاب مى شود البته 

وزارت كشور شعب مورد نظر را بايد از منظر امنيتى نيز تاييد كند.
وى در گفت و گو با ايرنا گفت: در روســتاهايى كه مشكل آنتن دهى 
دارند با همكارى مخابرات دكل نصب شــده يا از شــعب اخذ راى 
سيار و سيستم آفالين براى استعالم و راى گيرى در اين نقاط استفاده 

مى شود.
مديركل فناورى اطالعات و شبكه دولت استاندارى همدان بيان كرد: 
آنتن دهى شــعب، در روز انتخابات مالك استعالم از سرور مركزى 
وزارت كشور و راى دادن افراد بر اساس سامانه جامع انتخابات است.
ميرزايى يادآورى كرد: اســتان همدان در انتخابات سال 96 در حوزه 
شاخص فناورى اطالعات شامل تعداد شعب برخط (آنالين)، استعالم 
شدگان برخط، ارسال صورتجلسه ها به صورت برخط، تغيير نيافتن 
صورتجلسه ها و اعتبار راى دهندگان (راى فوتى، تكرارى و زير 18 

سال) رتبه سوم كشور را كسب كرد.

راى دهندگان به صورت الكترونيكى 
شناسايى هويت مى شوند

 سخنگوى ستاد انتخابات كشور از احراز هويت همه راى دهندگان 
در يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى اســالمى به صورت 

الكترونيكى خبر داد.
ســيد اســماعيل موســوى درباره احراز هويــت راى دهندگان، 
گفت: در ايــن دوره از انتخابات احراز هويــت راى دهندگان را 
در سراســر كشــور به صورت مكانيزه و سيستمى از طريق سامانه 
جامــع انتخابات انجام خواهيم داد، بــه اين صورت كه براى راى 
دادن، داشــتن كد ملى و شناســنامه افراد كفايــت مى كند و ما از 
بانك اطالعاتى ســازمان ثبت احوال كشور اطالعات سجلى آن ها 

را استعالم مى كنيم.
وى ادامــه داد: با ايــن كار ما تا حد قابل توجهــى از راى دادن هاى 
تكرارى و راى دادن با شناســنامه افرادى كه نيستند يا فوت كرده اند 

جلوگيرى مى كنيم.
به گزارش مهر، موسوى گفت: درباره راى گيرى الكترونيكى هم اين 
آمادگــى وجود دارد و ما هم اكنون 34 هزار صندوق راى الكترونيك 
داريم كه مى توانيم در شــعب اخذ راى سراســر كشــور اين كار را 
انجام دهيم. دبير و سخنگوى ســتاد انتخابات كشور افزود: جلسات 
كارشناســى و مديريتى متعددى با همكارانمان در شوراى نگهبان در 
اين زمينه تشكيل داده ايم كه اين جلسات همچنان در حال برگزارى 
است كه اگر به نتيجه نهايى برسد آمادگى آن را داريم كه در بسيارى 
از اســتان هاى كشور انتخابات را به صورت الكترونيكى برگزار كنيم، 

اما فعال بايد منتظر نتايج اين نشست ها باشيم.
وى با اشــاره به اين كــه تجربه خوبى از انتخابــات الكترونيكى در 
دوره هاى قبل به دســت آمده اســت گفــت: در انتخابات دوره قبل 
شوراها در 139 شــهر در اســتان هاى مختلف انتخابات به صورت 

الكترونيكى برگزار شد. 

پارلمان ايران در گذر زمان 
  برگزاري انتخابات مهم و سرنوشت ساز يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اســالمي به عنوان مهم ترين رخداد سياسي كشور در سال 
جاري كه دوم اسفندماه شاهد آن خواهيم بود، از مدت ها قبل فضاي 

سياسي و اجتماعي را تحت شعاع خود قرار داده است.
ثبت نام كانديداهاي انتخابات انجام شده و روند بررسي صالحيت ها 
در هيأت هاي اجرايي و نظارت آغاز شــده است تا داوطلبان نهايي 
انتخابات مشــخص شــود و آنگاه رقابت هاي رســمي و تبليغات 

كانديداها شكل بگيرد. 
انتخابات، قانون گذاري و شــكل گيري نهادي به نام پارلمان يا همان 
مجلس نمايندگان از جمله ويژگي هاي نظام هاي سياسي مردم ساالر و 
دموكراتيك است كه امروزه در تمام جوامع مردم ساالر وجود دارد و 

بخشي از حاكميت را تشكيل مي دهد.
مجلس شــوراي اســالمي به عنــوان بزرگترين و مهــم ترين نهاد 
قانونگذاري كشــور كه يكي از دو ركن مهم قوه مقننه به حســاب 

مي آيد، جايگاه و  اهميت خاص خود را دارد.
ــام راحــل(ره) آن  ــد و ام ــه ملــت خوانده ان اينكــه مجلــس را خان
ــش  ــز نق ــالب ني ــم انق ــر معظ ــتند و رهب ــور دانس را در رأس ام
ــي  ــبيه نمودند، همگ ــذاري تش ــي ريل گ ــه نوع ــس را ب ــم مجل مه
نشــانگر جايــگاه ممتــاز و نقــش مهــم مجلــس و همينطــور 
اهميــت رأي و تصميــم مــردم در نظــام جمهــوري اســالمي اســت؛ 
چراكــه وكالي ملــت بــه نمايندگــي از مــردم كار مهــم خــود يعنــي 

ــد. ــام مي دهن ــارت را انج ــذاري و نظ قانونگ
ــيار  ــالمي بس ــوراي اس ــس ش ــات مجل ــاس انتخاب ــن اس ــر اي ب
ــا،  ــه ضرورت ه ــر ب ــه اگ ــت؛ چراك ــاز اس ــت س ــم و سرنوش مه
ــه  ــم، ب ــگاه كني ــف روز ن ــائل مختل ــا و مس ــا، چالش ه اولويت ه
خوبــي متوجــه مي شــويم كــه در چنيــن شــرايطي ســخت نيازمنــد 
ــا نقــش خــود را در جهــت  ــوي هســتيم ت ــد و ق مجلســي توانمن
پيشــرفت و توســعه كشــور بــه خوبــي ايفــا نمايــد. مجلســي كــه 
اعضــاي آن را افــرادي شــجاع و توانمنــد تشــكيل دهنــد و بــا رأي 
بــاال و پشــتوانه مردمــي قــوي تصميمــات مهــم و اثربخشــي را در 

جهــت اعتــالي نظــام و پيشــرفت كشــور اتخــاذ نماينــد.
طبــق قانــون اساســي مجلــس در نظــام جمهــوري اســالمي 
ــه در دو بخــش قانون گــذاري   داراي وظايــف عمــده اي اســت ك
از  اســالمي   شــوراي  مجلــس  مي شــود.  خالصــه  نظــارت  و 
نماينــدگان ملــت كــه بــه طــور مســتقيم و بــا رأي مخفــي انتخــاب 

مي گــردد. تشــكيل  مي شــوند، 
ــات مجلــس شــوراى اســالمى برگــزار  ــون 10 دوره از انتخاب تاكن
شــده و اســفندماه ســال جــارى يازدهميــن دوره برگــزار خواهــد 

شــد.
ــار و  ــى شــود، آم ــاز م ــه از شــماره جــارى آغ ــن بخــش ك در اي
ــالب  ــد از انق ــل و بع ــس قب ــات مجال ــون انتخاب ــى پيرام اطالعات
ــي  ــدگان اســتان همــدان در مجلــس شــوراي مل اســالمى و نماين
ــد از  ــالمي  بع ــوراي اس ــس ش ــالب و مجل ــل از انق ــنا در قب و س

ــد.  ــد ش ــالمي ارائه خواه ــالب اس انق
 تاريخچه مجلس و قانون گذارى در ايران 

تأســيس نهــادى با عنــوان «مجلــس» در دســتگاه هاى ديوانى يا 
ســاختارهاى حاكميتى ايران، پيشــينه اى 2 هزار ســاله دارد. اولين 
مجلس شناخته شــده در تاريخ ايران به زمان اشكانيان باز مى گردد. 
در اين دوره مجلس مهستان از ميان بزرگان و اشراف ايرانى تشكيل 

مى شد. 
مجلس مهستان يكى از برجســته ترين نهادهاى تصميم گيرى دوره 
اشــكانى بود كه صالحيت و مسئوليت بررســى مسائل لشكرى و 
كشــورى را به عهده داشــت. از نام اين مجلس برمى آيد كه در آن 
بزرگان جامعه كه داراى تجربه و شايستگى الزم درباره همه شئونات 

كشورى بودند، حضور داشتند. 
ــدرت خــود  ــا حــدودى ق ــز ت ــن مجلــس در دوره ساســانى ني اي
را حفــظ كــرد، امــا بعــد از فروپاشــى ساســانيان ديگــر از چنيــن 
مجلســى بــراى تصميم گيــرى در امــور كشــورى و لشــكرى 
ــروطه در  ــس مش ــار مجل ــه در دوره قاج ــا اين ك ــود ت ــرى نب خب

ــت.  ــكل گرف ــران ش اي
پس از پيروزي انقالب اسالمي و شكل گيري نظام جمهوري اسالمي 
نيز مجلس شوراي اســالمي به عنوان اصلي ترين نهاد قانون گذاري 
شــكل گرفت كه تاكنون 10 دوره از فعاليت خود را پشت سر گذاشته  

است.
* منبع:
«كرسى هاى مادستان در بهارستان»

دشمن واقعيت قدرت ما را در حفظ امنيت ملى 
پذيرفته است

 دشمن واقعيت قدرت، اعتبار، اراده و ثبات ما را در حفظ امنيت ملى پذيرفته 
اســت. وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مســلح با بيان اينكه جمهورى اسالمى 
ايران داراى نظامى برگرفته از قدرت واقعى مردم است، تصريح كرد: همواره با 
مشاركت حداكثرى مردم براى سرنوشت و اعتالى كشورمان تصميم مى گيريم 

و اين تصميم براى دشمن بسيار مأيوس كننده و هزينه بر خواهد بود.  
به گزارش مهر،  امير حاتمى افزود: دشــمنان بر اســاس خوى سلطه طلبى و 
استكبارى خود دائماً در حال افزايش قدرت نظامى هستند و از اين قدرت در 
جهت اســتثمار ملت ها، تغيير تصميم ها و كاهش اراده و خواست دولت هاى 
منطقه و جهان استفاده مى كنند و ما بايد با درنظرگرفتن اين موضوع همواره از 

آمادگى الزم در ابعاد مختلف برخوردار باشيم.

اوضاع عراق با هدايت مرجعيت 
رو به بهبود مى رود

 مى توان اميدوار بود كه با هدايت مرجعيت و خويشــتندارى سازمان ها و 
گروه هاى اصيل عراقى، اوضاع آن كشــور رو به بهبود رود و نقشه هاى آمريكا 

نقش بر آب گردد.
عضو شــوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) گفت: از بوليوى تا ونزوئال تا 
ســوريه و لبنان و يمن و عراق و تا كره شــمالى و شرق آسيا، آمريكا طرح و 

برنامه مشتركى دارد.
به گزارش مهر، على اكبر واليتى افزود: شرايط در عراق هم غيرمنتظره نبود و در 
ادامه همان طرح است. آمريكايى ها وقتى موفق نشدند كه داعش را به پيروزى 
برسانند طرح را تغيير دادند و با استفاده از باقيمانده هاى حزب بعث و برخى 

گروه هاى ديگر، كار خود را انجام دادند.

ايران در ليست سياه FATF قرار گيرد مبادالت 
تجارى محدود مى شود

 رئيس كميته روابط خارجى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى با تاكيد بر تعيين تكليف هرچه زودتر لوايح مربوط به FATF گفت 
كه اگر ايران در ليست سياه FATF قرار گيرد دستش براى مبادالت تجارى با جهان 
باز نخواهد بود كه بســيار محدود خواهد شــد. كمال دهقانى در گفت وگو با ايسنا، 
 (FATF) در توضيح تبعات قرارگرفتن ايران در ليســت سياه گروه اقدام ويژه مالى
به دليل تعيين تكليف نشــدن لوايح الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تامين مالى 
تروريسم(CFT) و كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملى (پالرمو) در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: FATF موسسه اى است كه براى كشورهاى عضو آن 
يكسرى راهنمايى هايى جهت سرمايه  گذارى و يا مبادالت بانكى و پولى مى كند مبنى 
بر اين كه كشورهاى عضو با چه كشورهايى مبادالت تجارى، پولى و مالى داشته باشند.

استعالمات انتخاباتى در دادسراى همدان 
پاسخ داده شد

 پس از وصول روزانه اسامى ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس 
و با پايان مهلت تعيين شــده كار پاســخگويى به استعالمات در 

دادسراى همدان به پايان رسيد.
از زمان آغــاز ثبت نام داوطلبان نامزدى انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى در 10 آذر ماه سالجارى، گروهى متشكل 
از 10 نفر از كارمندان دادســراى عمومــى و انقالب همدان و با 
مســئوليت معاون اين دادســرا كار پاســخگويى به استعالمات 
انتخاباتى كه از سوى دادستانى كل كشور پس از پايان ثبت نام در 

هرروز ارسال مى شد، را انجام مى دادند.
در اين دوره تعداد 16033 نفر داوطلب، در سراســر كشور براى 
نامزدى انتخابات مجلس ثبت نام كرده بودند كه دادستانى به عنوان 
يكى از 4 مرجع پاسخگويى به استعالمات، در مهلت قانونى اين 

كار را به پايان رساند.

 شنبه هفته گذشــته -16 آذر- ثبت نام 
مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابات  داوطلبان 
شوراى اســالمى به پايان رسيد و  ماراتن 
انتخابات وارد فاز  احراز صالحيت ها شد 
به گفته كدخدايى ايــن مرحله حدود 50 
روز  زمان خواهد بــرد. در همين زمينه با 
گفت و گوى تفصيلى با عباسعلى كدخدايى 
ســخنگوى شــوراى نگهبان به گفت و گو 

نشستيم. 
وى دربــاره ادامه فراينــد كار در گام دوم 
انتخابات گفت و به سواالت مختلف درباره 
تعداد ثبت نام كننــدگان، اعالم علت عدم 
احراز صالحيت به افراد، رويكرد شورا در 
قبال جناح هاى سياسى، اظهارات و نطق هاى 
احراز  فرايند  در  تاثيــرآن  و  نماينــدگان 
سران  هماهنگى  شوراى  نهايتا  صالحيت  و 

قوا پاسخ داد.
 بيش از 16 هــزار نفر در انتخابات 
ثبت نــام كردند، از طرفى رهبر انقالب 
نيز فرمودند اگر توان مديريتى نداريد، 
مسئوليت نپذيريد و اينكه بى محابا براى 
انتخابات مجلس اسم نويسى مى كنند با 
اين تعداد در بحث احراز صالحيت ها چه 

اتفاقاتى خواهد افتاد؟  
بيش از 16 هزار نفــر براى انتخابات مجلس 
ثبت نام كردند. البته عوامل مختلفى را مى توانيم 
در ايــن زمينه لحاظ كنيم كــه چرا اين اتفاق 
مى افتــد ولــى در ارتباط با درســت بودن يا 
درســت نبودن اين اتفاق، چنــد نكته را بايد 

بگويم.  
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى به هر حال 
يــك انتخابــات مردمى اســت و همه مردم 
مى توانند براســاس شــرايط قانونى كه دارند 
شركت كنند و منعى براى آن نيست و شوراى 
نگهبان هم بارها كه مجلس مى خواست شرط 
محــدود كننده اى را لحاظ كنــد، اين ايراد را 
داشــته اســت كه حتى االمكان ورود افراد و 
استفاده از اين حق را قانون محدود نكند اما از 
طرف ديگر كشورها و نظام هاى سياسى ديگر 
را مى بينيد كه براى داوطلب بودن هر انتخاباتى 

نظمى به حضور افراد داده اند  
اين به مفهوم اين نيست كه بخواهيم حق مردم 
را ســلب كنيم بلكه يك امر انتظامى است و 
اينكه مــا بايد در چهارچوبى حركت كنيم كه 

به اهدافمان برسيم. 
در درجــه اول بايد ببينيــم وقتى از مجلس 
صحبــت مى كنيم خواســته ما چيســت و 
مجلس چه كار بايد انجــام دهد. چند روز 
پيش ســيماى جمهورى اســالمى گزارشى 
منتشــر  كرد كه درآن از برخى افراد ســوال 
مى كرد وقتى مى خواهيــد به مجلس برويد 
هدفتان چيست. مى گفت نمى دانم. يا سوال 
مى كرد كه قانون اساســى چيست كه از آن 

اطالع چندانى نداشتند.  
 ادامه فرآيندهــاى انتخاباتى به چه 

شكل خواهد بود؟  
بعد از ثبت نام هيأت هاى اجرايى طبق قانون 
بايد سوابق افراد را بررسى كنند و اگر سوابقى 
وجــود دارد، مــدارك را از مراجع چهارگانه 
و تحقيقــات محلى بگيرند و اعالم نظر كنند. 
اعالم نظر آنها براى هيأت هاى نظارت استانى 
ارائه مى شــود. اين هيأت هاى نظارت استانى 
مرجع تجديدنظر نسبت به هيأت هاى اجرايى 
دارند و ممكن است نظرات هيأت هاى اجرايى 

را قبول كنند يا قبول نكنند.
هيأت مركزى هم در يك دوره زمانى بررسى 
مى كند و كســانى كه از نظرات هيأت استانى 
شــكايت دارند، در اينجا بررسى و اعالم نظر 
مى شــود. مجددا در دو مرحله رســيدگى به 
شكايت ها و اعتراضات را در شوراى نگهبان 
داريم كه در آن مقطع هم كســانى كه از اين 
مراحل گذشــته اند و يا اگر در شوراى نگهبان 
كســى در مرحله اول رد شود، در مرحله دوم 
اجازه دارد كه شــكايت و اعتراض كند و بعد 

بررسى و اعالم نظر كنيم.  
به طور خالصه مى توان گفت روند بررســى 
صالحيت ها در هيأت هاى اجرايى، هيأت هاى 
نظارت استان، هيأت  مركزى و دو مرحله نيز 
در شــوراى نگهبان انجام مى شود. اين فرايند 
حدود 50 روز زمــان مى برد. ثبت نام ها كه تا 

16 آذر انجام شــد. پس از اين در هيأت هاى 
اجرايــى حدود 11 روز ســوابق داوطلبان را 
بررســى مى كنيــم. در روز 27 آذرماه نظرات 
هيــأت اجرايى بــه افراد اعالم مى شــود. در 
تاريخ 28 آذر تا يكم دى ماه نيز 4 روز فرصت 
رسيدگى به شكايت داوطلبان ردصالحيت شده 
را در هيأت هاى استانى داريم. پس از آن يك 
فرصــت 20 روزه داريــم كه بــه هيأت هاى 
مركزى مى آيد. ســپس يك فرصت 20 روزه 
وجود دارد تا 11 بهمن ماه در شوراى نگهبان 
و مجددا يك فرصت ســه روزه تا 14 بهمن 

ماه خواهد بود. 
 يــك مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت را 
نيز داريم كه چند روز رسيدگى ها ادامه دارد.  
اواخــر دهه ســوم بهمن زمان اعــالم نهايى 

بررسى صالحيت ها است.
 با توجــه به محدوديــت زمانى و 
تعداد ثبت نام كنندگان چه تمهيدات و 
تضمينى است كه حقى از كسى تضييع 

نشود؟  
از جهت اجرايــى در دوره قبــل كه حدودا 
بيش از 12 هزار داوطلب داشــتيم كار خيلى 
ســخت بود. ما البته توانمان را بكار گرفته ايم. 
از آنجايى كه به نوعى در هيأت هاى اجرايى، 
هيأت هاى نظارت اســتان، هيــأت مركزى و 
شــوراى نگهبان تقسيم مى شود، طبيعتا تعداد 
آنها تا به مرحله نهايى برســد، كم مى شود. ما 
كارگروه هايى را در شــوراى نگهبان تشكيل 
مى دهيم كه اين كارگروه ها بررســى مى كنند 
و نتيجه را در شــوراى نگهبان مطرح مى كنند 
و نتيجــه نهايــى اعالم مى شــود و از جهت 
اجرايى هم 24 ســاعته كار انجام مى شود. در 
ايــن دوره در يكى از شــب هايى كه تا صبح 
مشغول فعاليت هستيم از شما براى تهيه خبر 

و گزارش  دعوت مى كنيم.
 آيا اعالم رد صالحيت ها به صورت 

عمومى هم خواهد بود؟  
ما نتيجه را از طريق فرماندارى ها به خود افراد 
اعالم مى كنيم. اينكه بخواهيم رد صالحيت ها 
را به صورت عمومى اعــالم كنيم، قانون اين 
مسئله را كامال منع كرده و گفته كه نتايج بررسى 
صالحيت ها بايــد به صورت محرمانه به خود 
افراد اعالم شــود و اين حكم قانون است. اگر 
قانون را هــم در نظر نگيريم ما چنين تكليفى 
نخواهيم داشــت به دليل اينكه مسئله حيثيت 
افراد مطرح است. گاهى افرادى ثبت نام مى كنند 
و هيچ كس حتى خانواده آنها هم نمى دانند و به 
ما مى گويند كه اگر رد صالحيت يا عدم احراز 
به صورت عمومى اعالم شــود،  همه متوجه 
مى شــوند  اعالم ردصالحيت هــا به صورت 
عمومى كار اشــتباهى اســت. اما غالبا ترجيح 
افراد اين است كه نتيجه بررسى صالحيت شان 
به صورت عمومى اعالم نشود. بهترين كار اين 
اســت كه اگر كسى مايل است خودش اين رد 
صالحيت و داليل آن را اعالم كند. در عين حال 
ما ملزم هستيم داليل و مستندات رد صالحيت 
افراد را به خودشان اعالم كنيم. يكى از كارهاى 
در طول ســال براى افرادى كه صالحيت  آنها 
تاييد نشــده اين اســت كه آنها به ما مراجعه 
مى كنند و ما داليل و مستندات رد صالحيتشان  

را اعالم مى كنيم.  

 شــوراى نگهبــان بــراى احراز 
اســتعالم  مراجع  كدام  از  صالحيت ها 
جديدى  مرجع  امســال  آيا  و  مى گيرد 

اضافه شده است؟  
مراجع چهارگانه اى هســتند كه در رسانه ها و 
قانــون هم از آن نام برده شــده كه عبارتند از 
وزارت اطالعــات، نيروى انتظامى، اداره ثبت 
احوال و دادگســترى. در مــاده 50 هم اعالم 
شده است كه براى تكميل تحقيقات اگر كافى 
نبود مى توان تحقيقات محلى انجام داد. اين 5

مرجع را خود قانون صراحتا اعالم كرده است. 
غير از اينها خير.  

البته بايد به اين نكته توجه كرد كه شــوراى 
نگهبــان از دريافت گــزارش از مراجع و يا 
حتى از افراد منع نشــده است.  به طور مثال 
مراجع چهارگانه از يك فردى هيچ گزارشــى 
نداده اند ولى كســى مى دانــد كه وى تخلف 
مهمى انجام داده اســت و گزارشــى را به ما 
مى دهد. ما آن گزارش را بررســى مى كنيم و 
مى بينيم كه صحيح نيز هســت و اين شخص 
مرتكب تخلف عمده اى شده است كه موجب 
عدم تاييد صالحيت وى شده است. طبيعتا ما 

منعى نداريم.  
نكته اى را از جهــت حقوقى مى گويم كه در 
واقع مراجع چهارگانه و تحقيقات محلى براى 
طريقيــت دارد و موضوعيت ندارد. در قانون 
گفته نشده است كه فقط اين مراجع 4گانه به 
ما گزارش مى دهند و شما هم غير از دريافت 
گــزارش از اين مراجع 4گانــه از هيچ كس 
ديگرى گزارش دريافت نكنيد ما ممنوعيتى را 

در اين خصوص نداريم.  
 آيــا فرايند احــراز صالحيت ها از 
ابتداى انقالب تا بــه امروز تغيير كرده 
يا خير، و اينكه گفته مى شود در بررسى 
ولى  بوده  برائــت  بر  اصل  صالحيت ها 
االن اصل بر عدم برائت است، براى آن 

مى توان مثال مجلس اول را زد؟  
ما در حقوق دو اصل داريم؛ يكى اصل برائت 
و ديگرى اصــل صحت. هيچ كدام از اين دو 
در بحث بررسى صالحيت ها نمى تواند به اين 
شكل كه گفته مى شود، اجرا شود. اصل برائت 
اين است كه فردى به يك جرم يا تخلفى متهم 
مى شود و به محكمه مى رود و در آنجا به دليل 
فقدان داليل كافى وى را تبرئه مى كنند و ما در 

اين جهت بحثى نداريم.  
اصل صحت به اين معنا است كه اگر شما روزى 
مرا در خيابان سوار بر ماشينى ديديد اينطور در 
نظر بگيريد كه اين ماشين متعلق به خود من است 
و من اين را ندزديدم و به زور از كسى نگرفته ام. 
اصل اوليه اين اســت كه آن را اصل به صحت 
مى گويند. ولى اين در جايى است كه من و شما 
دو شــهروند عادى هستيم. ولى در همانجا اگر 
پليس به من مشكوك شود مى تواند مرا متوقف 
كند و مدارك ماشين را از من بخواهد و در آنجا 
نمى توان گفت اصل صحت است. وظيفه پليس 
اين است كه مرا متوقف كند و مدارك ماشين را 
اعالم كند. بايد توجه داشــتيم كه وقتى از اصل 
صحت صحبت مى كنيم در جايى است كه فقط 

دو شهروند هستند.  
حال اگــر بخواهيم ايــن مثــال را در مورد 
انتخابات عنــوان كنيم، طبق قانــون يكى از 

مداركى كه در ثبت نام بــراى انتخابات الزم 
است، كارشناســى ارشد است. حتى اگر بقيه 
مدارك را در نيز نظر نگيريم، زمانى كه شــما 
براى ثبت نــام مراجعه مى كنيد و مى گوييد كه 
مدرك كارشناســى ارشــد داريد من از شما 
مى خواهم كه مدرك خود را ارائه كنيد. زمان 
نام نويســى داوطلبان مجلس اين مشــكل را 
داشتيم برخى افراد براى ثبت نام مراجعه كرده 
بودند كه البته افراد شناخته شده اى هم بودند، 
اصل مداركشان را نداشتند. وزارت كشور آنها 
را ثبــت نام نمى كرد كه حتــى از دولت به ما 
متوسل شدند كه شما بگوييد كه اينها مدرك را 
دارند االن كپى مدرك را دارند و تا فردا اصل 

مدرك را نيز ارائه مى كنند.  
 پس وقتى در آنجا يا در شــوراى 
نگهبان ثبت نام مى كنند اگر شما بگوييد 
كه فوق  ليســانس داريد قبول نمى كند 

چرا كه اصل صحت است.  
البته نه فقط در شوراى نگهبان بلكه وقتى شما 
براى اســتخدام يا جذب نيز به جايى مراجعه 
كنيد كه عنوان شده كه مدرك دكترا يا ارشد يا 
كارشناسى نياز است، از شما مدرك مورد نياز 
را مى خواهند. اگر بگوييد من ايرانى هستم نيز 

بايد شناسنامه يا كارت ملى ارائه كنيد.  
بنابراين اصل صحت فقط در جايى اســت كه 
دو شــهروند در آنجا حضور هستند ولى زمانى 
كه يك نهاد مسئولى بررسى مى كند ديگر اصل 
صحت نيست بلكه بايد راستى آزمايى صورت 
بگيرد كه به آن احراز گفته مى شــود. يعنى من 
احراز كنم كه شما مدرك كارشناسى ارشد داريد. 
در برائت بله، در آنجا ما شما را متهم نمى كنيم. 
زمانى كه شما ثبت نام انجام داده ايد، نمى گوييم كه 
شما متهم هستيد. اما اگر گزارشى براى ما ارسال 
شــد كه شما فالن تخلف را مرتكب شده ايد از 
شما سوال يا تحقيق مى كنيم اينجا ديگر اصل بر 

برائت نيست.  
 چرا مشترى ثابت شما اصالح طلبان 
هستند، و اصولگراها حتى مى گويند كه 
شــوراى نگهبان بحث احراز صالحيت 
جدى تر برخــورد بكند، آيا اصولگرايان 
نسبت به اصالح طلبان سالم تر هستند؟  
من از اين جهت كه شــما مى گوييد درصدى 
نگرفته ام و كارى به درصد ندارم اما هر جايى 
كه فارغ از مســائل سياســى، يــك اصولگرا 
تخلفى كرده اســت و در همانجا اصالح طلب 
هم تخلف كرده اســت، كامال برابر برخورد 
شده است. اينطور نبوده كه خداى ناكرده يك 
نفر را نســبت به تخلفى كه مرتكب شــده به 
خاطر نگاه سياسى از او بگذريم. من مى توانم 
اين را به صورت مطلق در اين 18 سالى كه در 

شوراى نگهبان حضور دارم، قول بدهم.
شوراى نگهبان به عنوان باشگاه سياسى عمل 
نمى كند باشــگاه سياسى نيست و نگاهش به 
اين مفهومى كه داريم، نيســت. هميشه كالن 
نظام و منافع ملــى را در نظر دارد و لذا براى 
شوراى نگهبان اصالح طلب و اصولگرا فرقى 
نمى كنند. و درباره اينكه گفتيد چرا مشــتريان 
شما بيشتر اصالح طلبان هستند، من فكر كردم 
منظورتان اين نشست هايى است كه با آقايان 
داريم اگر از اين جهت اســت بله ما دوستان 

اصالح طلب زياد داريم.

سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به اعالم نشدن دليل رد صالحيت ها:

حفظ آبروى داوطلبان 
الزامى است



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  25 آذر ماه 1398  شماره 3643

5

خبر

آگهــى تغييــرات موسســه موقوفــه و خيريــه شــهيد همراهيــان موسســه 
غيــر تجــارى بــه شــماره ثبــت 91 و شناســه ملــى 10820005508 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده هيــأت امنــا مــورخ 1398/03/23و 
مجــوز شــماره 3814/5/512/456/874 مــورخ 1398/9/9رئيــس پليــس 

ــا.ا همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :  امنيــت عمومــى ف
مــاده 21 اساســنامه درخصــوص دارنــدگان حــق امضــا بــه شــرح ذيــل اصــالح 

يد:  د گر
كليــه چــك هــا و اســناد و اوراق بهــادار و اســناد ديگــر از قبيــل قراردادهــاى 

تعهــدآور و اســناد رســمى بــا دو امضــاء از چهــار امضــاء 
1- رئيس هيأت مديره 

2- نايب رئيس هيأت مديره 
3- خزانه دار 

ــر  ــر مؤسســه معتب ــا مه ــراه ب ــره هم ــأت مدي ــى هي ــاء اصل ــى از اعض 4-يك
ــود.   ــد ب خواه

(697181)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــا ارائــه 2 بــرگ  نظــر بــه اينكــه آقــاى عليرضــا عبدلــى مبصــرى فرزنــد طاهــر ب
استشــهاديه محلــي مصــدق دفتــر اســناد رســمى 2 اســدآباد مدعــي اســت كــه 
ــالك  ــكونى پ ــاختمان مس ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــت شش ــند مالكي ــد س ــك جل ي
1682 فرعــى از 66 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان بــه 
نــام عليرضــا عبدلــى مبصــرى ســند مالكيــت اوليــه بــه دليــل جابجايــى مفقــود 
گرديــده تقاضــاى صــدور ســند المثنــى را نمــوده اســت ششــدانگ پــالك مذكــور 
برابــر نامــه شــماره 950055 1395/12/8 بازپــرس شــعبه اول بازپرســى اســدآباد در 
قبــال مبلــغ يــك ميليــارد و ســيصد و بيســت ميليــون ريــال بازداشــت مى باشــد 
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بدين وســيله 
ــا وجــود ســند مالكيــت  ــه ب ــر كــس مدعــي انجــام معامل ــا ه آگهــي مي شــود ت
نــزد خــود  ميباشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد  مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و 
يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت انقضــا مــدت 
ــند  ــل س ــه اص ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ي ــيدن اعت ــي و نرس واخواه
ــام مالــك (عليرضــا عبدلــى مبصــرى)  ــه ن ــه نشــود ســند المثنــي ب مالكيــت ارائ

صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 422)

كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 139760326034000960  مورخــه 1397/8/22  هيــأت موضــوع 
ــد ســند رســمي  ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه و  ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
بالمعــارض متقاضــى شــركت كيمياگــران ســياالت حفــارى (بــا مســئوليت محــدود) بــه 
ــه   ــاب كارخان ــك ب ــت 11212 در ششــدانگ ي ــى 10820110635 و شــماره ثب شناســه مل
بــه مســاحت 22513/98 مترمربــع قســمتى از  پــالك شــماره  28 اصلــى تحــت پــالك 
ــا  ــدارى مع الواســطه از رض ــه بخــش 4 خري ــدان روســتاى كنجين ــع در هم 28/831 واق
مومنــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1501)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/10

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000725 مورخــه 1398/7/20 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حســين قنبرى پاك فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 2011 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
تجارى- مســكونى به مساحت 276/42 مترمربع قسمتي از پالك 10951 فرعى از 171 فرعى از 
139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى با قولنامه عادى از احمد قنبرى پاك محرز 
گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 313)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

70 همدانى در صف دريافت عضو
 مسئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 70 بيمار 
استان در صف انتظار دريافت عضو به ويژه كليه هستند.مجيد حميدى در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: افزايش قيمت ها بر روى اهدا عضو نيز تاثير گذاشته است و موجب 
ناتوانى خانواده بيماران در تامين عضو براى عزيزانشان شده است.وى اضافه كرد: خانواده 
هايى كه دنبال دريافت عضو از افراد زنده هستند عالوه بر هزينه درمان بايد هزينه عضو 
پيوندى را نيز پرداخت كنند در حاليكه عضو پيوندى 100 درصد موجب بهبود بيمار نشده 
بلكه برخى مواقع اين عضو جوابگو نيست.حميدى بيان كرد: مجاب كردن اينگونه خانواده 
ها براى اهداى عضو بسيار سخت است و رضايت ندادن آنها باعث مى شود اعضايى كه 

مى تواند چند بيمار را زندگى ببخشد زير خاك دفن شود.

پديده اجاره مجوز مدارس غيردولتى 
و برخورد با متخلفان

 رئيس ســازمان مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به 
تخلفاتى مبنى بر واگذارى مجوز تاســيس مدارس غيردولتى با انگيزه تجارى گفت:  با 
متخلفينى مواجه شده ايم كه مجوز مدرسه را واگذار مى كنند. به عنوان مثال يك همكار 
فرهنگى كه حائز شــرايط بوده آمده و مجوز تاسيس مدرســه گرفته اما آن را به يك 
سرمايه گذار واگذار كرده اســت.مجتبى زينى وند در گفت وگو با ايسنا، افزود: هرچند 
مدارس با توجه به وضعيت اقتصادى كه از حيث اجاره، حق التدريســها، هزينه بيمه 
معلمان و غيره وجود دارد به سوددهى نمى رسند، اما متاسفانه آنها كه اين اقدام را انجام 

مى دهند نهايت دو سه سال كار مى كنند.

طرح «هر خانه، يك پايگاه سالمت» 
اسفند كشورى مى شود

 اجراى آزمايشــى طرح «هر خانه، يك پايگاه سالمت» هفته آخر بهمن ماه ارزيابى 
شده و اگر از مقبوليت الزم برخوردار باشد، اواسط اسفند ماه به صورت كشورى اجرا 
مى شود. رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
اين طرح با پيشنهاد وزير بهداشت آغاز و بر اين اساس مقرر شد، براى هر خانوار، از 
درون خانــواده ها، يك نفر را كه از دانش، هوش، توانمندى و مهارت كافى برخوردار 
اســت، انتخاب كنيم. به اين فرد آموزش هايى را در ارتباط با سالمت خود و خانواده 
اش ارائه مى  دهيم تا هم شــخص اين مســائل را رعايت كرده و هم خانواده او تحت 

مراقبت باشند.

كتمان واقعيت نداريم
شمار قربانيان آنفلوانزا به 99 نفر رسيد

 رئيــس اداره مراقبت مركــز مديريت بيمارى هــاى واگير وزارت 
بهداشــت ضمن اعالم ســير نزولى بروز آنفلوانزا در كشور و تشريح 
اقدامات انجام شــده در جهت كنتــرل آن، آخرين وضعيت بروز اين 

بيمارى را اعالم كرد.
حســين عرفانى در گفت وگو با ايســنا، در تشــريح آخرين وضعيت 
همه گيرى آنفلوآنزاى فصلى انســانى كه از اواخر مهر ماه در كشــور 
شروع شــده، گفت: از چهارشنبه دو هفته قبل يعنى 13 آذر ماه شاهد 
كاهش موارد بروز اين بيمارى در بيشتر نقاط كشور بوديم و اميدواريم با 
همكارى مردم در زمينه مسايل رعايت موازين بهداشتى و پيشگيرانه، تا 
يكى دو هفته آينده موج همه گيرى بيمارى در كشور كنترل شود و موارد 

بروز از حالت همه گيرى خارج شود.
 شبكه مراقبت آزمايشگاهى آنفلوآنزاى ايران؛ برابر با دنيا

وى با اشاره به فعاليت شبكه مراقبت آزمايشگاهى آنفلوآنزا در كشور، 
ادامه داد: در كشــور ما على رغم تحريم ها و مشــكالت دسترســى به 
كيت هاى تشخيصى، مواد و ملزومات و تجهيزات آزمايشگاهى، شبكه 
مراقبت آزمايشــگاهى آنفلوآنزاى كشور به جرات قوى ترين وبهترين 
شبكه مراقبت آزمايشگاهى در ميان كشورهاى مديترانه شرقى است و 
در همين راستا هم مهر ماه گذشته لوح تقدير سازمان جهانى بهداشت را 
دريافت كرد و در مجموع آزمايشگاه ملى آنفلوآنزاى كشور با بهترين و 

پيشرفته ترين مراكز دنيا برابرى مى كند.
18 مورد مرگ در هفته گذشته

وى در تشريح آخرين موارد بروز و مرگ ناشى از آنفلوآنزا در كشور 
به ايســنا گفت: تا روز يكشنبه گذشــته 81 مورد مرگ به دليل اين 
بيمارى در كشــور ثبت شد. در هفته گذشته نيز (از روز 16 آذر ماه 
تا ديروز 23 آذر ماه) تعــداد موارد مرگ به دليل آنفلوآنزا 18 مورد 
بوده اســت كه خوشــبختانه در اين 18 مورد، زن باردارى گزارش 
نشده است. از اين 18 مورد نيز پنج نفر مربوط به تبريز، يك تن در 
قزوين، 3 مورد در تهران، يك نفر در خوزستان، يك نفر در اردبيل، 
يك نفر در البرز، دو نفر در گلســتان،  دو نفر در خراسان رضوى و 

دو نفر در زاهدان بوده است.
 اگر پيشگيرى نمى كرديم، اين موج آنفلوآنزا 6 ماه ادامه 

مى يافت
وى ادامه داد: در مجموع عملكرد مناسب مديريت بيمارى هاى واگير در 
حوزه همه گيرى ها شــامل آن است كه بتوان همه گيرى را پيش بينى و 
رفتارهاى پيشگرانه را توصيه كرد. اما نه تنها در ايران بلكه در هيچ جاى 
دنيا نمى توان جلوى اپيدمى فصلى آنفلوآنزا را گرفت و اين بيمارى در 
فصل مربوطه اتفاق مى افتد. اما الزم است بدانيم كه هر همه گيرى يك 
دامنه اى دارد و يك مدت زمانى كه ادامه مى يابد و همچنين يك سرى 
مشكالت و عوارضى كه در جامعه اتفاق مى افتد مثل مرگ و مير. يك 
مديريت خوب آن اســت كه بتواند دامنه اين موج همه گيرى را كم و 
مدت زمان آن را نيز كاهش دهد و عواض و مشــكالت همه گيرى  را 

نيز كاهش دهد. 
 كتمان واقعيت نداريم

عرفانى با تاكيد بر اينكه كليد اصلى در كنترل اين بيمارى رفتار بهداشتى 
مردم است، تاكيد كرد: در حوزه ارايه خدمات سالمت، كتمان واقعيت 
نداريم و برخوردمان شفاف مبتنى بر اعتماد و صداقت و بدوراز هر گونه 
طرز فكر سياســى و غير كارشناسى است و در يك كالم سالمت مردم 

اولويت ما در وزارت بهداشت است.
وى تاكيد كرد: 97 تا 98 درصد آنفلوآنزا، يك عفونت ساده و خفيف حاد 
تنفسى ايجاد مى كند كه از نظر بالينى قابل افتراق با موارد سرماخوردگى 
معمولى نيست. در اين موارد توصيه اكيد اين است كه در دوره واگيرى 
بيمارى كه فاز تب دار است، فرد مبتال 3 تا 5 روز در منزل استراحت كند؛ 

چراكه استراحت بهترين درمان براى آنفلوآنزاست .

شروع: دستاوردسازى به چه قيمت؟
 مى تونى به قيمت روز بنزين حساب كنى 

همدان پيام: دانش آموزان روستاى اسدآباد پياده به مدرسه مى روند
 خوبه تو سرما  ذهنشون خالق مى شه!!

كسب و كار: هفتاد خوان صدور مجوزها 
 اگه اين هفتاد خوان نباشه كه كارمندا بى كار مى مونن!!

جوان: روحانى: سينماى ايران لخت، كم حوصله و تنبل است 
 چرا دستور نمى دى پوشش ملى براش در نظر بگيرن ؟؟!

خراسان: قدم هاى اوليه اصالحات در عراق 
 اين طور كه شنيده مى شــه براى قدم برداشتن در عراق بايد 

كفش آهنى بپوشى تا پاره نشه !!
سياست روز: چه زمانى گفتم مشكالت در 100 روزه حل مى كنيم؟

 دكترجان منظورت اينه كه حل شــده؟ يا اصًال نگفتى؟ يا داره 
حل مى شه؟؟!

شرق: رقابت بر سر حيف كردن بودجه 
  اين هم روشيه، پول ها بمونن تو صندوق تاريخ گذشته مى شن

همدان پيام: دانش آموزان همدانى ديپلم هتلدارى مى گيرند
 ابن هم يه روش اشتغالزايى!! 

همشهرى: كارنامه ضعيف دولت ها در اعتماد به توان داخلى 
 ضعيف نيست همه نمراتشونو نياوردن تو كارنامه !!

نقد حال: ما به هوز، رأى مى دهيم يا عقالنيت؟
 خيلى مونده به 2 اسفند وقت دارى فكر كنى!!

همشهرى: بازار برنج خارجى در بخش مراقبت هاى ويژه 
 مگه آنفلوانزا به برنج هم سرايت كرد؟؟!

ايسنا: دستگاهى براى تعيين نمره چشم در خانه
 دستگاه فشار خون، قند خون ...خانواده ها پزشك مى شوند!! 

همــدان پيام: آمــار طالق، افســردگى،ترك تحصيل و خودكشــى 
نگران كننده است 

 به خاطره اينه كه مى گن همدان شهر دارالمؤمنينه، گل و بلبله
فرين: مردانى كه برق همدان را سامان بخشيدن 

 پس اديسون چندقلو بوده نمى دونستيم !!

 طبق آخرين ارزيابى هاى صورت 
گرفته، همدان يكى از اســتان هاى 
رتبــه دار در زمينه مرگ نــوزادان به 
علت نارســايى اســت كه اين امر 
اهميت نگهدارى از نوزادان نارس را 

بيشتر مى كند.
نوزادى به عنوان دورانى زيربنايى و 
مهم در رشد و تكامل هر فرد شناخته 
شده و هر ســاله حدود 13 ميليون 
نوزاد نارس در سراســر جهان متولد 
مى  شــوند، كه اين رقم، معادل يك 

نوزاد از هر 10 تولد است.
در ايران آمار تقريبــى تولد نوزادان 
نــارس 12 درصد كه ايــن آمار در 
همدان نيز بين 10 تا 12 درصد ذكر 

مى شود آنچه در مورد اين نوزادان قابل توجه 
است اين است كه با بهره  گيرى از فناورى هاى 
پيشــرفته، حتى نوزادان با نارســى شديد نيز 

قابليت زنده ماندن دارند.
مهمترين عامل مرگ نوزادان، تولد زودهنگام 
و قبل از 36 هفتگى باردارى است كه از آن به 
عنوان نوزادان نارس ياد مى شود و طبق آخرين 
آمار در 6 ماهه نخست امسال 45 درصد مرگ 
نــوزادان در همدان به علت نارســى و تولد 

زودهنگام نوزادان بوده است.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان در گفت 
و گويى با ايرنا اظهار داشت: هر نوزادى كه قبل 
از پايان 37 هفته كامل بــاردارى (پيش از 36

هفتــه و 6 روز) از آخرين قاعدگى مادر متولد 
شود، به عنوان نوزاد نارس خوانده مى  شود.

مريم بگلرى افزود: هرچه نوزاد سن حاملگى 
(ســن داخل رحمى) كمترى داشــته باشــد، 
احتمال بروز مشــكالت پس از تولد براى او 
بيش ــتر اســت به اين دليل اين نوزادان پس از 
تولد به بخش  هاى مراقبت ويژه نوزادان منتقل 
شــده و تا چندين روز يا حتى در برخى موارد 
تا چندين مــاه در اين بخش  ها مى  مانند تا به 
تدريج سيستم  هاى بدن كامل شده و بتوانند به 

خوبى تنفس كرده و تغذيه كنند.
وى دربــاره علل تولــد نوزاد نــارس اضافه 
كرد: تولد نوزاد نارس ممكن اســت به علت 
مشكالتى در جنين، مادر يا هر دو آن ها رخ بدهد 
و شــايع ترين علت تولد نوزاد نارس مواردى 
نظير مشكالت جفت، عفونت در مادر، باردارى 
دو قلو يا بيش تر، مشكالت رحم يا گردن رحم، 
مصرف الكل يا داروهاى روانگردان غيرمجاز 
در حين باردارى، شيوه زندگى مدرن، اشتغال، 

استرس و بيمارى است.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با 
تاكيد بر ضرورت تماس پوســت با پوســت 
مادر و نوزاد از ســاعت اول تولد و ادامه آن در 
منزل عنوان كرد: تماس پوستى بالفاصله پس 
از زايمــان و ادامه آن حداقــل در تمامى زمان 
بسترى نوزاد در بيمارستان و در منزل، مى  تواند 
كمك موثرى در روند برقرارى ارتباط عاطفى 
بين مادر و نوزاد ، شــروع تغذيه با شيرمادر و 

بهبود شرايط نوزاد كند.
بگلرى ادامه داد: انجام مراقبت آغوشى مادر و 
نوزاد با عنوان «مراقبت مادرانه آغوشى» مورد 
تاكيد است با اين توضيح كه در اين كار نوزاد 
در تماس پوســت با پوست با مـــادر حمل 
مى شـــود و با اســتفاده از اين روش بهبودى 
چشمگيرى در سالمت و تكامل نوزادان نارس 

ديده شده است.
وى با بيان اينكه نيازهاى تغذيه  اى نوزاد نارس 
با نوزادان رســيده تفاوت دارد گفت: تركيب 
شــيرمادر اين نوزادان متناسب با نيازهاى آنان 
اســت و براى اين نوزادان، شيرمادر خودشان 
بهترين تغذيه اســت چرا كــه عوامل «ايمنى 
بخش» در شير مادر نوزادان نارس بيش تر است.

كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان افزود: 
در نوزادان نارس در صورتي كه قادر به مكيدن 
فعال نباشند؛ از روش هاى ديگرى مانند گاواژ 
و يا با استفاده از فنجان شيرخوار تغذيه مي شود 

تا مكيدنش تقويت شود.
بگلرى اضافه كرد: بهترين وضعيت شير خوردن 
براى نوزادان نارس  «زير بغلى» يا  «گهواره اى 
متقابل» است همچنين فاصله تغذيه اين نوزادان 

نبايد بيش تر از سه ســاعت باشد يعنى حداقل 
هشــت بار در 24 ساعت و براى پيشگيرى از 
خستگى نوزاد، نبايد بيش تر از 20 دقيقه زيرسينه 
گذاشته شود و بعد از تغذيه نوزاد، بهتر است او 
را به طرف راست خواباند، زيرا اين كار باعث 

جلوگيرى از برگشت شير مى شود.
وى بــا تاكيد بر اهميــت كاهش محرك هاى 
محيطى گفت: براى كاهش نور و روشــنايى 
محيط بايد نورهايى كــه به صورت نوزاد مى 
 تابد غير مستقيم و در حداقل ميزان و تنها براى 

هوشيار نگه داشتن نوزاد باشد.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان ادامه 
داد: همچنين كاهــش صداهاى اضافه محيط 
ضرورى است؛ از آنجاكه نوزاد در زمان جنينى 
در داخل رحم به محيط آرام و ســاكتى عادت 
كرده اســت و تنها صدا و ضربان قلب مادر را 
مى  شــنود، بايد محيــط آرام و كم صدايى را 

برايش فراهم كرد.
بگلرى ادامه داد: اين كار را مى  توان با رعايت 
برخى نكات ســاده مانند خــوددارى كردن از 
صحبت كردن در باالى ســر نــوزاد، جابه جا 
كردن ماليم وســايل كنار تخت نوزاد، استفاده 
نكردن از زنگ تلفن همراه و ثابت، جلوگيرى 
از ســقوط، افتادن و كشيدن اشيا بر روى زمين 

انجام داد.
وى بيان كرد: يكى از قوي ترين حس هاى نوزاد، 
حس بويايى اســت بنابراين بايد ســعى شود 
تمامى بوهاى ناخوشايند و نامطلوب مانند عطر، 
ادكلن، اسپرى  هاى خوش بوكننده هوا، نيكوتين، 
صابون  هــاى معطر، پودر بچه و يا عرق بدن از 

محيط مراقبت نوزاد حذف شود.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 

بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى 
خوابانيدن  وضعيت  درباره  همدان 
نــوزاد توضيــح داد: در منــزل، 
شــيرخوار به هيچ وجــه نبايد در 
وضعيت خوابيده به شكم قرار داده 
شود، به اين دليل كه، اين وضعيت 
خطر مرگ ناگهانى را در شيرخوار 

افزايش مى دهد.
بگلرى افزود: امن  ترين وضعيت، 
خواباندن به پهلو است؛ شيرخوار 
به دوره  هاى طوالنى براى خواب و 
رشد نياز دارد و تغيير وضعيت او 
هر 2 تا سه ساعت يك بار با توجه 
به سطح هوشــيارى  اش (خواب و 

بيدارى ) بايد انجام شود.
وى اضافه كرد: اين نوزادان در ثابت نگه داشتن 
دماى بدن مشكل دارند به اين دليل بهتر است 
درجه حرارت اتاق را بين 28-25 درجه سانتى-

گراد حفظ كرد.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان درباره 
نحوه اســتحمام نوزاد نارس نيــز گفت: 2 تا 
حداكثــر 3 مرتبه حمام در هفتــه براى نوزاد 
كافى اســت، زيرا استحمام زياد باعث خشك 
شدن پوســت نوزاد مى  شود همچنين بايد از 
اســتحمام نوزاد بالفاصله بعد از شيرخوردن 

خوددارى كرد.
بگلرى مدت زمان مناســب براى حمام كردن 
نــوزاد بين پنج تا 10 دقيقه عنوان كرد و اظهار 
داشــت: درجه حرارت حمام بايد بين 25-28
درجه سانتي گراد حفظ و از آب با دماى متعادل 

بين 38-37 درجه سانتي گراد استفاده شود.
وى افزود: هنــگام حمام  دهى نــوزاد نارس، 
رفتارهاى ناشــى از اســترس نظير بي قرارى، 
تحريك  پذيرى و يا بي حالى بايد بررسى شده و 
با حفظ درجه حرارت مناســب محيط، تماس 
پوستى و نوازش براى كاهش اين رفتارها اقدام 

كرد.
كارشــناس جمعيت و بارورى سالم معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با 
بيــان اينكه بدن نوزادان نارس بســيار ســاده  
تر از نوزادان رســيده بيمار مى  شــوند گفت: 
بنابراين بايد تــا حد امكان از رفت و آمد زياد 
به اتاق نوزاد پرهيز كرد و  شســتن دست ها قبل 
از هرتماس با نوزاد ضرورى اســت همچنين 
نوزادبايد مــورد معاينــات دوره  اى به منظور 
پايش رشد و تكامل و واكسيناسيون منظم براى 

پيشگيرى از بيماري ها قرار گيرد.

همدان باز هم رتبه دار است

نوزادان نارس در يك قدمى مرگ

آگهى تجديد مناقصه عمومى -  شماره مناقصه :983046 
(مرحله چهارم) نوبت اول 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان 

روزدو شنبه مورخ :1398/9/25
شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس قيمت 
پيشنهادى از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد 

در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
  نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

 انجام پروژه همسان اجرايى و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است
  ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و براى 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

 تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيئت وزيران
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 98/9/25 تا مورخ 98/9/30 دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/10/10 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. 

در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/10/10 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.

  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند.
 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در 

مناقصه وي ضبط مي گردد .
 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد 

مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :  پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 

www.Abfarhamedan.ir  :شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 
مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه

(ماه) 
شاخص مبلغ اوليه    (ريال)

تعديل
مبلغ ضمانتنامه 

(ريال)
تهيه مصالححداقل رتبه

توسعه،بازسازى و بهسازى منابع تامين 
آب،تاسيسات پمپاژ،انتقال،توزيع و ارتقا 

كيفى آب شرب و پايدار سازى شبكه 
هاى آب شرب

آب و يا 837,200,000ندارد1216,743,032,787نهاوند
خدمات

پيمانكار

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

اميدواريم اليحه اصالح سهميه هاى كنكور 
امسال اجرايى شود

 وزير علوم، تحقيقات و فناورى در باره اينكه آيا اليحه ســاماندهى 
ســهيه هاى كنكور در سال 99 اجرايى مى شود، عنوان كرد: اين اليحه به 
دولت داده شده است و اميدواريم سريعتر به مجلس منتقل شود و براى 
سال 99 و تا زمان ثبت نام كنكور اجرايى شود. در غير اين صورت سال 

بعد اجرايى مى شود.
منصــور غالمى عنــوان كرد: خوشــه هاى علمى در راســتاى رفع 
مسائل كالن كشــور با مجريان و دولت بود كه در موارد اقتصادى، 
اجتماعى، ســيل و زيســت محيطى بررســى ها را انجــام دادند و 
گزارش هــا را ارجاع دادنــد. اميدواريم اين عملكرد اســتمرار پيدا 
كند و دانشــگاهيان با ديدگاه و روش هــاى علمى در كنار مجريان 

باشند. داشته  حضور 
وى تصريح كرد: جشــنواره جوان خوارزمى بيشتر علم و فناورى جوان 
را هدف گذارى كرده اســت و بخش عظيــم را در بخش دانش آموزى 
داشــته ايم اما در حوزه دانشــجويى فارغ التحصيالن نيز در جشــنواره 

حضور داشتند.
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خبر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000730 مورخه 1398/7/20 هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محسن قاسملو فرزند محمد به شماره شناسنامه 308 صادره 
از بهار در اعيانى شــش دانگ يك باب ساختمان اعم از مسكونى- تجارى و انبارى به مساحت 64/11 
مترمربع پــالك 10954 فرعى از 1119 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى با 
قولنامــه عادى از وراث مرحوم لطف اله و مهدى يارى محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 352)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007000728 مورخ 1398/7/20 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم نسرين مرادى خانلر فرزند رجب على به شماره شناسنامه 
1800 صادره از بهار در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 182/92 مترمربع پالك 10949 فرعى از 
139  اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى ذكريا نشانى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 319)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى مزايده مرحله اول 
نظر به اينكه در پرونده كالســه 980270 اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف رزن محكوم عليه 
آقاى ســلطانعلى هوشــمندى فالح فرزند محمدمهدى محكوم به پرداخت وجه در حق اقاى مرتضى 
محمدى فرزند ابوالقاسم گرديده اســت و تاكنون اقدامى جهت پرداخت ذمه خويش ننموده است در 
اين خصوص اموال بالمعارض ايشــان شامل يك باب منزل مسكونى واقع در رزن، روستاى ينگى قلعه 
مى باشد از محكوم عليه توقيف شده كه محكوم له تقاضاى فروش و مزايده آن را نموده است لذا اجراى 
احكام اين دادگسترى در تاريخ 98/10/15 ســاعت 11 صبح در قسمت اجراى احكام حقوقى اقدام به 
برگزارى عمليات مزايده و فروش اموال توقيفى را خواهد نمود، كسانى كه تمايل به شركت در اين مزايده 
را دارند مى توانند ظرف 5 روز قبل از روز مزايده از ملك توقيف شــده با هماهنگى اين شعبه بازديد 
نمايند. قيمت پايه ملك 250/000/000 ريال معادل بيست و پنج ميليون تومان تعيين گرديده است. اين 

آگهى جهت اطالع عموم نشر مى گردد.(م الف 95)
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان رزن- حجت محرم زاده

چسبندگى هزينه هاى دولت
 پــس از تشــديد تحريم هــاى نفتــى در يــك ســال اخيــر، 
حــذف نفــت از بودجــه و تحقــق آرمــان اقتصــاد بــدون نفــت در 
صــدر اولويت هــاى كشــور قرارگرفــت. در ايــن راســتا مطالــب و 
مباحــث مختلفــى در محافــل علمــى، رســانه اى و سياســت گذارى 
ــى  ــات ضــرورت صرفه جوي ــن موضوع ــى از اي ــد. يك ــرح ش مط
ــش  ــا كاه ــب ب ــا متناس ــش هزينه ه ــت و كاه ــاى دول در هزينه ه
ــه نظــر ميرســد تحقــق ايــن امــر  ــا ب درآمدهــاى نفتــى اســت، ام

چنــدان آســان و ممكــن نيســت.
ــت  ــه ماهي ــد ك ــان مى ده ــت نش ــاى دول ــه هزينه ه ــى ب نگاه
ــد و  ــن دارن ــه پايي ــبندگى ب ــه چس ــت ك ــه اى اس ــا به گون آنه
ــا  ــه اى در آنه ــل مالحظ ــش قاب ــوان كاه ــدت نمى ت در كوتاه م
ايجــاد كــرد. چســبندگى در اقتصــاد بــه زبــان ســاده بــه معنــاى 
عــدم كاهــش در شــرايط مختلــف و مقاومــت دربرابــر كاهــش 
ــا  ــاى اســمى اســت و ب ــور هزينه ه ــا منظ ــه در اينج اســت. البت
ــوند،  ــل مى ش ــورم تعدي ــاس ت ــر اس ــه ب ــى ك ــاى واقع هزينه ه

ــم. كارى نداري
شــايد اين مدعا در ابتدا كمى عجيب باشــد، اما مــرورى بر انواع 
هزينه هــاى دولت صحت آن را به راحتــى اثبات مى كند. در 2 دهه 
اخير همــواره 60 تا 70 درصد از كل هزينه هــاى دولت مربوط به 
هزينه هاى جارى بوده اســت. هزينه هاى جارى دولت نيز در 7 فصل 
دســته بندى مى شــود كه 2 فصل جبران خدمت كاركنان (حقوق و 
دســتمزد) و رفاهى به تنهايى بيش از 60 درصد هزينه هاى جارى را 
به خود اختصاص داده اند. اين 2 فصل نيز همه ســاله رشد دارند و 
امكان كاهش حقوق و يا مخارج رفاهى وجود ندارد. بنابراين دولت 
تنها در يك سوم هزينه هاى جارى خود مى تواند صرفه جويى كند كه 

قطعا رقم بااليى نخواهدبود.
درمورد هزينه هاى عمرانى نيز بايد توجه داشــت كه در ســال هاى 
اخير بخش قابل توجهى از اين هزينه هــا به صورت اوراق پرداخت 
شــده و دولت با انتشــار اوراق خزانه و بدهــى اين بخش را پيش 
برده و پولى بابت آن پرداخت نكرده اســت. بنابراين صرفه جويى در 
اين بخش نيز كمكى به دولت نخواهد كرد. پرداخت هاى مربوط به 
تملك دارايى هاى مالى نيز كه مربوط به اوراق مى باشــد با توجه به 
رويكرد دولت براى گسترش اســتفاده از ابزار اوراق و تعميق بازار 
بدهى در كشور امكان كاهش ندارد. لذا رويكرد دولت، صرفه جويى 

در هزينه هاى مالى را غيرممكن كرده است.
بنابراين همان طور كه مشاهده شــد امكان كاهش هزينه هاى دولت 
در كوتاه مدت وجود ندارد و از اين طريق نمى توان به تحقق بودجه 
بــدون نفت كمك كرد. لذا به جاى پرداختــن به كاهش هزينه هاى 
دولــت بايد به افزايش درآمدهاى دولــت به ويژه درامدهاى مالياتى 
معطوف بود و براى اصالح نظام مالياتى، جلوگيرى از فرار مالياتى، 
تعميق بازار بدهى، مولدســازى واقعى دارايى هاى دولت و... اقدام 

كرد.
در پايــان بايــد بــه ايــن نكتــه هــم توجــه كــرد كــه تنهــا راهــكار 
كاهــش هزينه هــاى دولــت، اصــالح ســاختارى دولــت و بودجــه 
و بازتعريــف وظايــف دولــت اســت. كاهــش تصدى گــرى 
ــازى  ــى و بسترس ــش خصوص ــه بخ ــور ب ــذارى ام ــت، واگ دول
بــراى فعاليــت بخــش خصوصــى واقعــى، اصــالح نظــام يارانــه اى، 
اصــالح نظــام ادارى و... ازجملــه مهم تريــن اقداماتــى اســت 
ــش  ــت و كاه ــاختارى دول ــالح س ــتاى اص ــوان در راس ــه مى ت ك

هزينه هــا در ميان مــدت و بلندمــدت انجــام داد.
* سعيد مسگرى
 كارشناس اقتصادى

رئيس اتاق اصناف نهاوند:
كنترل و نظارت قيمت هاى شب يلدا آغاز شد

  گشــت و كنترل قيمت هاى شــب يلدا از 24 آذر آغاز و تا يكم 
دى ماه اجرا مى شود.

 درحال حاضر واحد بازرســى و نظارت اين مجموعه به صورت 100
درصدى در شهرستان نهاوند فعال است.

رئيــس اتاق اصناف نهاوند درجمع رســانه ها با بيان اينكه گشــت ها 
تشــديدتر مى شــود، گفت: در 8 ماه اخير 244 مورد فرم جريمه براى 
كسبه نهاوند صادر شده است و به صورت روزانه در شهرستان نهاوند 
150 مورد گشت بازرسى انجام مى شود.حسن حسنى تصريح كرد؛ از 
ابتداى سال، 360 پروانه كسب صادر شده است، گفت: 240 پروانه نيز 
در اين مدت تمديد شده اســت.وى با تأكيد بــر اينكه بيش از 5 هزار 
و 800 واحــد صنفى در نهاوند فعاليت دارنــد، گفت: از اين تعداد 5

هزار و 400 واحد داراى پروانه كسب هستند.حسنى با تأكيد بر اينكه 
درحال حاضر 4 اكيپ فعال نظارت و بازرســى بر بازار در نهاوند فعال 
است، گفت: بيشترين تخلفات صنفى در شهرستان نهاوند درج نكردن 
قيمت اســت. وى افزود: قيمت گوشت قرمز در شهرستان به صورت 
هفتگى اعالم مى شود و اين قيمت در نهاوند نسبت به ساير نقاط استان 
كمتر و كيفيت هم باالتر است. رئيس اتاق اصناف نهاوند با بيان اينكه 
امسال براى اولين بار با اداره صنعت معدن تجارت، گشت نانوايى ها در 
نهاوند فعال شده است، گفت: در اين نظارت ها نانوايى هايى كه اصول 
عنوان شده را رعايت كنند سهميه آرد براى آنها افزايش پيدا خواهدكرد.

وى خاطرنشان كرد: از ابتداى سالجارى تاكنون 63 فقره پرونده جريمه 
براى نانوايى ها تشكيل شده است.وى در مورد برخى گرانفروشى ها در 
بازار گفت: فاكتورهاى جعلى برخى عمده فروشــان و بنكداران دليل 
اصلى گرانفروشى است اما تا حدود زيادى قيمت ها را كنترل كرده ايم.
وى تصريح كرد: قيمت اقالم خوراكى به ويژه ميوه در نهاوند به نسبت 

شهرهاى همجوار مناسبت تر است.

تأكيد بر حمايت از بخش هاى توليدى
 فرمانــدار نهاوند گفت: حمايت از بخش هاى توليدى به ويژه دامى 
و كشاورزى از برنامه هاى اصلى مديريت كالن شهرستان نهاوند است.

مــراد ناصرى در بازديد از واحدهاى دامى و كشــاورزى شهرســتان 
نهاونــد كه با حضور مدير جهاد كشــاورزى و كارشناســان مربوطه 
برگزار شــد، گفت: دولت درصدد است با راهكارهايى امكان پذير در 
تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى و رونق توليد از واحدهاى توليدى 

حمايت كند تا كارشان متوقف نشود.
ناصرى تصريح كرد: در بخش كشــاورزى و دامدارى ارائه تسهيالت 
الزم و ترغيــب كشــاورزان به ويژه جوانان به انجام امــور دامدارى و 
كشــاورزى بايد بيش از گذشــته صورت گيرد. وى افزود: حمايت از 
بخش هــاى توليدى به ويژه دامــى و كشــاورزى از برنامه هاى اصلى 
مديريت كالن شهرستان نهاوند است.فرماندار نهاوند همچنين با اشاره 
به پتانســيل و ظرفيت هاى فراوان شهرستان نهاوند در حوزه توليدات 
دامى و كشاورزى گفت: نهاوند به عنوان قطب كشاورزى، دامپرورى و 
شــيالت استان محسوب مى شود. ناصرى تصريح كرد: در حال حاضر 
در شهرستان نهاوند 76 واحد توليد دام سبك و سنگين، 91 واحد مرغ 
دارى و 81 واحد توليد شيالت فعال است. وى افزود: شهرستان نهاوند 
در بحث توليد گوشــت قرمز در سند راهبردى استان همدان موفق به 

تحقق 60 درصد آن شده است. 

مطالعه ايده سنسورهاى سوختى در همدان
 مدير واحد تحقيق و توســعه(R&D) شــركت پترونيوار از مطالعه ايده سنسورهاى 
سوختى در بخش تحقيق و توسعه اين شركت خبر داد و گفت: در صورت به نتيجه رسيدن 

و تجارى سازى اين ايده مى توانيم به عنوان يك پروژه ملى از آن نام ببريم.
مسعود ركنيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: واحد(R&D) اين شركت مدت يكسال 
اســت به صورت فعال كار مى كند و به تازگى كادر تخصصى آن تكميل تر شــده و تعداد 
زيادى از محصوالت فناورانه توليد اين شركت نيازهاى ساير واحدهاى صنعتى را تأمين 
مى كند، به ويژه ابزار مورد نياز در صنايع رنگ، رزين، پمپ و شيرآالت صنعتى كه قبًال از 
طريق واردات تأمين مى شد، با توجه به تفكر و نوع نگاه مديريت اين مجموعه با كيفيت 

بهترى توليد مى شود.
وى حيطه فعاليت شــركت را ســاخت انواع پمپ هاى ديافراگمى و رزينى، شــيرآالت، 
اتصاالت و فيتينگ ها عنوان كرد و افزود: به تازگى ايده سنســورهاى سوختى را در بخش 
تحقيق و توســعه شركت در دست مطالعه و اجرا داريم كه در صورت به نتيجه رسيدن و 

تجارى سازى مى توان به عنوان يك پروژه ملى از آن نام برد.
مدير واحد تحقيق و توســعه(R&D) شركت پترونيوار با اشــاره به ساخت پمپ هاى 
ديافراگمى، ســيفتى ولوها، فيتينگ ها و اتصاالت در اين شــركت به ايســنا گفت: همه 
اين توليدات نوآورانه هســتند كه اين شــركت با قدرت روى ساخت و توليد آن تمركز 

كرده است.
وى با اشــاره به هزينه هاى صرف شده در بخش تحقيق و توسعه شركت گفت: بخشى از 

هزينه ها براى آزمايشگاه و بخشى براى تحقيقات و قسمتى هم به عنوان حق الزحمه پرسنل 
درنظر گرفته مى شود كه به علت متغير بودن رقم دقيقى را نمى توان براى آن اعالم كرد.

ركنيان اظهار كرد: بخشى از ايده ها متعلق به همكاران شركت بوده و بخشى مربوط به افراد 
ايده پرداز خارج از اين مجموعه اســت كه ايده مرتبط خود را به ما معرفى مى كنند و ما 
در واحد(R&D) شركت از آنها حمايت مى كنيم تا به توليد برسند و تحقيقات روى دو 
ايده در زمينه سنسورهاى سوختى و تجهيز سنسور سوختى به اين شكل در شركت مورد 
حمايت قرار گرفته است. وى همچنين گفت: آماده همكارى با دانشگاه ها و مراكز مرتبط 
با حوزه هاى تحقيقات و فناورى در برگزارى ايده شوهايى كه بتواند خروجى خوبى براى 
شركت داشته باشد، هستيم چرا كه شركت هاى بخش خصوصى همواره با هدف توسعه 

و پيشرفت به كار خود ادامه مى دهند.

آگهى مزايده اجاره (نوبت دوم)

بيمارستان دكتر غرضى مالير

را  بيمارستان  تلفنى  آژانس  محل  دارد  قصد  مالير  غرضى  دكتر  بيمارستان 
واجد  متقاضيان  نمايد،  واگذار  اجاره  به  سال  يك  مدت  به  مزايده  طريق  از 
الشرايط مى توانند از تاريخ انتشار اين آگهى لغايت 10 روز كارى جهت دريافت 
 www.setadiran.ir مدارك و شرايط شركت در مزايده به آدرس اينترنتى

مراجعه نمايند.
تلفن تماس جهت هماهنگى: 081-33348083 

(م الف 360 )

  شركت آب منطقه اى همدان                                                     

تجديد مناقصه يك مرحله اي عمليات اجرايى عمليات تكميلى و بازسازى خسارت ناشى از سيل پروژه تغذيه مصنوعى ازندريان- شهرستان مالير شماره  98/12-  الف
شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه اجرايي بند ياد شده، 

پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.
1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي خيابان جهاد، نرسيده به ميدان ماليات (بيمه)،  تلفن :38220737-9(81 98+)  

و فاكس: 38220225(81 98+)  
شرح عمليــات: عمليات اجرايى عمليات تكميلى و بازسازى خسارت ناشى از سيل پروژه تغذيه مصنوعى ازندريان- شهرستان مالير 

برآورد اوليه كار: 6,850,887,682 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1398
2. مدت اجراي كار: 6 ماه

3. محل اجرا: استان همدان، شهرستان مالير، ازندريان
4. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند.

5. نوع و مبلغ تضمين : 343,000,000 (سيصد و چهل و سه ميليون )ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه تداركات الكترونيكى 

دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيأت 
محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد 

طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود.
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت به حساب جاري سيبا به 
شماره  4001116404020914 (با شماره شباى  660100004001116404020914 ) تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، نسبت 

به خريد اسناد اقدام نمايند. 
6. مهلت دريافت اسناد: از چهارشنبه 98/09/27 لغايت پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 98/10/01

7.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
8.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند حداكثر تا تاريخ  

98/10/10 مى باشد.
9. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/10/12 اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل 
تحويل مى نمايند.  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف، ب، ج: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان. ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات الف، ب، 

ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند. 
10. تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز شنبه  98/10/14 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه (سالن 

شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
11. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

(م الف 1506)

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان(نوبت اول)

قيمت مسكن 
در همدان شكسته 
شد
 رئيس اتحاديه مشاورين امالك همدان 
از كاهش 20 درصدى قيمت مســكن در 
همدان خبرداد و گفت: قيمت مســكن در 

همدان شكسته شده است.
ابراهيــم جمالى بيان كرد: قيمت مســكن 
شكسته شــده اما نه به ميزانى كه قيمت ها 

افزايش يافته بود.

وى به ايســنا گفت: در حال حاضر قيمت 
مسكن 20 درصد كاهش داشته در حالى كه 
قيمت مسكن پيش از اين 2 برابر افزايش 

داشته است.
رئيس اتحاديه مشــاورين امالك همدان با 
بيان اينكه بازار مســكن همچنان در ركود 
اســت، خاطرنشان كرد: بازار مسكن هنوز 

از رونقى كه بايد برخوردار نيست.
وى با اشاره به اينكه اجاره بها به علت اينكه 
فصل تقاضا نيســت كاهشى نداشته است، 
يادآور شــد: چون فصل جابه جايى نيست 
تقاضا براى اجاره مسكن كم است و بازار 
اجاره در ركود 85 درصدى به سر مى برد.

يك سوم متقاضيان در 
استان شرايط ندارند

تنها1100 
ثبت نام براى 
مسكن ملى

 ساعت 10 صبح شنبه هفته قبل، سامانه 
ثبت نام طرح ملي مســكن براي همداني ها 
باز شــد و قرار بود 3 روز فرصت ثبت نام 
داشته باشند اما در 10 دقيقه اين سايت بسته 
شد و مخاطبان با پيغام «ظرفيت تكميل شد» 

مواجه شدند. 
هميــن مدت كم براي ثبت نام شــائبه هايي 

براي مردم ايجاد كرد. 
برخي هــا گفتند كه ســامانه براي برخي از 
كافي نت ها بــاز بود و همه نمي توانســتند 
اطالعات خبرنگار  اما طبــق  كنند.  ثبت نام 
همدان پيام، زمين هايي كه براي اين طرح در 
شهر همدان تعيين شده بود ظرفيت ساخت 
1500 واحد آپارتمان را نداشــتند. اين آمار 
براي ديگر شهرســتان هاي استان نيز صدق 
تا آن زمان براي ســاخت  مي كرد و ظاهراً 
2000 واحد آپارتمان در 9 شهرستان ديگر 

زمين به مقدار الزم تعيين نشده بود.
طبق اطالعات به دست آمده، زمين به مقدار 
كافي براي ســاخت اين تعــداد واحد در 
همدان به وزارتخانه معرفي نشده است، زيرا 
در اين شهر با كمبود زمين مواجه هستيم. 

ممكــن اســت مســئوالن راه و شهرســازي 
ــدي  ــات جدي ــد قطع ــن بتوانن ــس از اي پ
را بــراي ايــن طــرح درنظــر بگيرنــد و در 
ــن  ــراي اي ــام ب ــدي، ثبت ن ــاي بع دوره ه
ــر  ــا درحال حاض ــود. ام ــام ش ــرح انج ط
ــر  ــوي مدي ــده از س ــار منتشر ش ــق آم طب
اســتان  شهرســازي  و  راه  جديــد  كل 
همــدان 1100 نفــر بــراي ايــن طــرح 
نشــان  ايــن  كــه  كرده انــد.  ثبت نــام 
مي دهــد در اســتان احتمــاالً تنهــا ظرفيــت 
ســاخت ايــن تعــداد بــوده و بيــش از ايــن 

نبوده اســت.
البته مدير كل سابق راه و شهرسازي استان 
همدان پيش از اين در گفت و گو با خبرنگار 

همدان پيام خبر از ســاخت 1100 واحد در 
مرحله نخســت اين طرح داده بود اما پس 
از آن در گفت وگوهــاي بعــدي از اضافه 
شــدن قطعه هاي جديد به مقدار قبلي خبر 
داده  بود. اكنون نيز معاون بازآفريني شهري 
اين اداره گفته اســت: بــراي 3500 واحد 
برنامه ريزي شده و اگر زمين آن تأمين شود 

اين تعداد در استان ساخته مي شود.
مديركل راه و شهرســازى اســتان همدان 
در جديدتريــن گفت وگــوي خــود خبر 
از موفقيــت هــزار و 100 متقاضــى براي 
نام نويســى در ســامانه اين طرح  داده و به 
ايرنا گفتــه: در مرحله دوم طرح اقدام ملى 
و توليد مسكن، ســهميه ثبت نام واحدهاى 
مسكونى افزايش مى يابد و نفرات بيشترى 
از مردم استان مى توانند در اين طرح ثبت نام 

كنند.
به گفته داريوش حســينى، كارشناســان به 

دنبال بررســى آمار متقاضيان مســكن ملى 
در همدان هســتند، زيرا تعدادى از افرادى 
كه در مرحله نخست ثبت نام كردند، شرايط 
دريافت مســكن ملى را ندارند كه پس از 
بررســى كارشناســان، ثبت نــام آن ها لغو 

مى شود.
وي افزود: زمان مراحل بعدى ثبت نام طرح 
اقدام ملــى و توليد مســكن در هفته هاى 
آينده مشــخص مى شــود و تأميــن زمين 
براى ساخت واحدهاى مسكونى، نخستين 

اولويت ما است.
مديــركل راه و شهرســازى همــدان ادامه 
داد: زمين هايــى كه بــراى اين طرح درنظر 
گرفته مى شــود بايد از لحاظ حقوقى بدون 

مشكل و معارض باشند.
وى تأكيد كــرد: تا پايان اجراى طرح اقدام 
ملى و توليد مســكن، بيش از 9 هزار واحد 
مســكونى در همدان ســاخته و در اختيار 

متقاضيان قرار مى گيرد.
حسينى اظهار داشت: متقاضيان بايد نزديك 
به 100 ميليون تومان آورده داشــته باشند و 
هر يك از واحدهاى مسكونى اين طرح بين 
75 تا 100 ميليون تومان تسهيالت 12 ساله 

با سود 18 درصد واگذار مى شود.
وى گفــت: زمين اين واحدها نيز امســال 
قيمت گذارى مى شــود و پس از گذشــت 
2 ســال، در اقســاط 36 ماهه از متقاضيان 

دريافت مى شود.
مديركل راه و شهرسازى همدان افزود: در 
طرح اقدام ملى و توليد مسكن شهر همدان، 
خانه هاى مســكونى در كوى شهيد مدنى و 

كوى شهيد بهشتى ساخته مى شود.
30 درصــد از ثبت نام كننــدگان 

شرايط الزم را ندارند
معاون بازآفرينى شــهرى و مسكن اداره كل 
راه  و شهرســازى همدان هــم گفت: افراد 

واجد شرايطى كه از ثبت نام طرح اقدام ملى 
و توليد مســكن در اين اســتان جامانده اند 
نگران نباشــند، چرا كه به زودى مرحله دوم 

ثبت نام متقاضيان اين طرح آغاز مى شود.
پانتــه آ رنجبــران با اشــاره بــه اينكه اين 
افراد شــرايط چهارگانه ثبت نام را رعايت 
نكرده انــد، اظهــار داشــت: بســيارى از 
مطالعه  را  ثبت نام  شــرايط  ثبت نام كنندگان 
نكردند و بــا ثبت نام در اين ســامانه حق 

متقاضيان واجد شرايط را ضايع كرده اند.
وى ادامه داد: در بررســى اوليه كارشناسان، 
30 درصــد از ثبت نام كنندگان مســكن در 
همدان، بند ســبز بودن فرم «ج» را رعايت 

نكرده اند.
رنجبــران عنوان كــرد: متقاضيان اين طرح 
توجه داشته باشــند، متأهل بودن، نداشتن 
خودرو و همسر، خانه اولى بودن، پنج سال 
سكونت در شهر مورد نظر و سبز بودن فرم 
«ج» آن ها (اســتفاده نكردن از تسهيالت و 
يارانه هاى ارگان هاى دولتى) از شــرط هاى 

الزم ثبت نام متقاضيان در اين طرح است.
معاون بازآفرينى شــهرى و مسكن اداره كل 
بسيارى  كرد:  بيان  همدان  راه وشهرســازى 
از افرادى كه هنوز ثبت نــام نكرده اند و از 
اين موضوع نگران هستند نيز ممكن است 
شرايط ثبت نام در اين طرح را نداشته باشند.

همســران  و  متقاضيــان  داد:  ادامــه  وى 
ثبت نام كنندگان دقت كنند براى برخوردارى 
از مزيت هاى طرح بايد فاقد زمين مسكونى 
يا واحد مسكونى از روز اول فروردين سال 

1384 به بعد باشند.
رنجبران افزود: در مجموع ما براى ساخت 
ســه هزار و 536 واحد مسكونى در استان 
برنامه ريــزى كرده ايــم كــه در صــورت 

اختصاص زمين، اين آمار افزايش مى يابد.

اوليــه  بررســى  در 
كارشناســان، 30 درصد 
از ثبت نام كنندگان مسكن 
در همدان، بند سبز بودن 
رعايــت  را  «ج»  فــرم 

نكرده اند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
سه شنبه به شهرستان نهاوند سفر مى كند

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سعيد نمكى در سفر به 
استان همدان، به شهرستان نهاوند نيز سفر خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومى دفتر نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى، ســفر وزير بهداشــت به نهاوند با هدف بازديد از احداث 
ساختمان مركز M.R.I بيمارســتان آيت ا... شهيد قدوسى و تسريع 
در بهره بردارى براى مردم شــريف شهرستان نهاوند روز سه شنبه 26 

آذرماه انجام مى شود.
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صنايع مانع صدرنشينى آراد شد
صنايع دستى اللجين صفر- آراد جورقان يك

 گل: على به نظر (70)
اخطار: على كوروشى،حسين عباسى،مرتضى ظرافتى،اميرحسين نشى 
لو،مهدى به رخ وامير خورشــيدى (صنايع) و احمدشــيرزاد وسعيد 

دهقانى (آراد)
اخراج:محمد مهدى به رخ(صنايع)

داوران: محمد مولوى،رسول صالحى وايمان چگينى 
نماينده هيأت: ابراهيم فرزامى 

تيم صنايع: محمدرضا محمدى،ميثم نجفى،امير خورشــيدى،مجتبى 
اوجى،على كوروشى كيا،محمد حسين عباسى،مرتضى ظرافتى،مهرشاد 
ملكى(مهران لطيف يارى،اميرحسين شنلو(ميالد نيكو ثابت50) وعلى 

به نظر(سينا غالمى 57)
سرمربى: على ضميرى

قاســمى،مجيد  لطفى،رضــا  نجفى،پارســا  حســين  آراد:  تيــم 
ســلطانى،محمدمهدى به رخ،عبــاس نورى،محمدصالح ترابى(جواد 
دهقانى،فرامرز  شكرى77)ســعيد  زينعلى(جمال  اميرى65)،مفــدى 

انصارى،احمد شيرزاد وعرفان استخرى
سرمربى: حسين سليمانى سالمند 

ورزشگاه شــهداى اللجين هفته دوازدهم مسابقات فوتبال ليگ دسته 
اول قهرمانى باشگاه هاى استان يادواره شهيد محمدحسين بشيرى

تيم صنايع دســتى اللجين به رهبرى على ضميــرى اين هفته ميزبان 
يكى از مدعيان ليگ دســته اول آراد جورقــان بود. در اين بازى آراد 
براى حفظ صدرنشــينى و باال بردن بخت صعود به پيروزى ســخت 
نياز داشت اما صنايع كه در نيمه دوم جدول رده بندى قرار دارد بدون 
استرس مقابل ميهمان خود صف آرايى كرد. بازى با حمالت تيم آراد 
آغاز شد و شاگردان سليمانى سالمند تالش كردند تا دروازه صنايع را 
باز كنند اما هر بار در كمند مدافعان هوشــيار حريف گير مى افتادند و 

راه به جايى نبردند و نيمه اول بدون گل به آخر رسيد.
با شروع نيمه دوم باز اين تيم آراد بود كه تشنه گلزنى بود اما حمالت 
كوركورانه آنهــا راه به جايى نبرد. تيم صنايع نيز در اين بازى فوتبال 
زيبا با چاشنى خشونت به نمايش گذاشت و حمالتى را روى دروزاه 
آراد تدارك ديد و ســرانجام در دقيقه 70 على به نظر موفق شــد گل 
برترى صنايع را به ثمر برساند و صنايع با اين پيروزى راه صعود آراد 
را ناهموار و سخت كرد و دو هفته پايانى چهره تيم هاى صعود كننده 

را مشخص خواهد كرد.

مسابقات شطرنج دانش آموزى در اللجين 
 يك دوره مسابقات شطرنج در سطح آموزشگاه هاى شهر اللجين 

برگزار شد.
در اين رقابت ها 37 شــطرنج باز دختر از 9 آموزشــگاه و 61 شطرنج 
باز پســر از 17 آموزشگاه شركت داشتند كه رقابت هاى خود را در 7
دور برگــزار كردند. در پايان اين رقابت ها و در مقطع ابتدايى دختران 
آيســان حيدرى، هديه نظرى از آموزشگاه  شيرينى و نيايش نادرى از 

آموزشگاه زينبيه عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
در مقطع متوســطه اول ستايش نادرى و فاطمه احسانى از آموزشگاه 
با هنر اول و دوم شــدند و دنيا رضايى از آموزشگاه سميه در جايگاه 
سوم ايستاد. در رده متوسطه دوم حديثه مختارى از آموزشگاه انديشه 
به مقام نخست رسيد نيكا مناسبى از تهذيب دوم شد و سوگند رشيدى 

از آموزشگاه انديشه سوم شد.
در نتايج تيمى دختران در مقطع ابتدايى آموزشــگاه زينبيه با 12 امتياز 
در متوســطه اول شهيد باهنر با 15 امتياز و در متوسطه دوم آموزشگاه 

انديشه با 13 امتياز به مقام قهرمانى رسيدند.
در مسابقات پسران نيز در بخش انفرادى ابتدايى امير حسين خاطب از 
آموزشگاه پورمختار اول شد ياسين شهبازى از حكمت در جاى دوم 

ايستاد و عليرضا پاشائيان از پورمختار سوم شد.
در مقطع متوسطه اول امير عيوضى از آموزشگاه وليعصر قهرمان شد 
و محمدرضا صفرى و امير عباس گرجى از آموزشگاه كاشانى دوم و 
سوم شدند.در مقطع متوسطه دوم على سلطانى مردانيان از آموزشگاه 
امام صادق(ع) به مقام نخست رسيد و محمدسينا محمودى و حسين 

به سير از آموزشگاه رجائى دوم و سوم شدند.
در نتايج تيمى ابتدايى آموزشگاه شهيد پورمختارى با 16 امتياز قهرمان 
شــد ،غير انتفاعى حكمت با 13 و مصطفى خمينى با 10/5 امتياز دوم 
و سوم شدند. در تيمى متوسطه اول آموزشگاه آيت ا... كاشانى با 11/5
امتياز در جايگاه نخست ايستاد آموزشگاه وليعصر با 10/5 و علوى با 

8 امتياز دوم و سوم شدند.
و در متوســط دوم نيز شــهيد رجايى با 13/5 امتياز قهرمان شد صياد 
شــيرازى با 9/5 امتياز در جاى دوم رســيد و ســوم مشترك نيز به 

آموزشگاه هاى امام صادق(ع) و امام حسين(ع) رسيد.

رخ A صدرنشين شطرنج باشگاه هاى استان 
 هفته دهم مسابقات شطرنج قهرمانى باشگاه هاى استان در همدان 
دنبال شــد و در اين هفته نيم رخ A با غلبــه 4 بر صفر مقابل رويال 

صدرنشين رقابت ها شد.
در اين هفته باشــگاه قائم مقامى، صفوت و پرسپوليس براى حريفان 
خود مالير، رخ B  و نظامى مهندسى به برترى رسيدند و دو تيم هدف 

و پرشين نيز به تساوى رضايت دادند.
با گذشت 10 هفته از اين رقابت ها تيم رخ A با 31 امتياز به تنهايى در 
صدر جدول رده بندى قرار دارد و دو تيم صفوت و قائم مقامى با 29
امتياز رتبه دوم و ســوم هستند. باشگاه هاى پرسپوليس و هدف نيز با 
26  امتياز در مكان هاى بعدى قرار دارند. در هفته پايانى اين رقابت ها 
اين هفته تيم رخ A به مصاف پيشكسوتان مى رود. قائم مقامى با ذهن 
برتر مسابقه خواهد داد باشگاه صفوت با تيم مالير مسابقه مى دهد و 

دو تيم رويال و پرسپوليس نيز مقابل هم مى ايستند.

اتحاد جوان به سختى رادمردان 
را شكست داد

اتحاد جوان يك- رادمردان سامن صفر
 گل: حميد كاظمى (67 گل به خودى)

اخطار: هادى نهنجى (اتحاد جوان) و ميثم محمدى (رادمردان)
داوران: بهــروز عالمى روشــن، ســامان ســحاب منش و حســين 

صالحى منش 
نماينده هيأت: آقامعلى سعيدى فر 

تيم اتحاد جــوان: محمود يزدانفر، محمدرضا آق چلوئى (حســين 
سيفى 78)، على عاشقلو، كامران صابرى، مهرداد چهاردولى، صادق 
چهره قانى، سهيل نورى ســپهر، محمد عسگرى (هادى نهنجى 63)، 

جواد صادقى، وحيد عسگرى و شهاب بيات (عباس اميرى 80)
سرمربى: عبدالرضا رضايى 

تيم رادمردان: حســين محرابى، ســعيد عليزاده، ميثم محمدى، على 
اوضــح (طاهــر كريمى 90)، حميــد كاظمى، حســين صادق پور، 
اميرحسين عزيزى، على عليمحمدى، مصطفى بابايى (وحيد رضايى 

71)، سعيد عبدالهى (اصغر رحمتى 71) و سامان پارسا.
سرمربى: ابوالفضل مظاهرى 

همدان ورزشــگاه شهيد عليرضا شمسى پور هفته دوازدهم مسابقات 
فوتبال ليگ دســته اول قهرمانى باشــگاه هاى اســتان يادواره شهيد 

محمدحسين بشيرى
هفته دوازدهم ليگ دســته اول اســتان با انجام يك بازى در همدان 
دنبال شــد كه تيم اتحاد جوان از مدعيان قهرمانى، ميزبان تيم انتهاى 

جدولى رادمردان سامن بود.
در اين بازى تيم اتحاد جوان براى آنكه همچنان به قهرمانى و صعود 
اميدوار باشــد بازى را هجومى آغاز كرد و در نيمه نخست بارها تا 
آستانه گشودن دروازه تيم حريف پيش رفت اما دفاع محكم حريف 
اجازه گلزنى بــه مهاجمان اتحاد را نداد تا نيمه نخســت على رغم 

برترى نسبى اتحاد جوان بدون گل مساوى به پايان برسد.
در نيمــه دوم نيز برترى از آن تيم همدانى بود. شــاگردان عبدالرضا 
رضايــى تالش وافرى براى گلزنى داشــتند امــا مهاجمان اين تيم، 
فرصت هــا را يكى پس از ديگرى از دســت دادند تا ســرانجام در 
دقيقه 67 بازى فشار بى امان اتحاد جوان باعث شد تا حميد كاظمى 
مدافع رادمردان تحت فشــار به اشــتباه دروازه خودى را باز كند و 
اتحاد جوان با همين تك گل به 3 امتياز شيرين بازى دست يافت تا 

همچنان يكى از بخت هاى مسلم صعود به ليگ برتر باشد.

شهداى باباعلى بخت اول صعود
مهر اللجين يك- شهداى باباعلى بهار 2

 گل ها: اشكان الرى (31) براى مهر و على طاهرى (45) و هومن 
مرادى (80) براى باباعلى 

اخطار: ســيدحميد حسينى فرد و محمد احمدى كاوه از مهر و هومن 
مرادى از شهداى باباعلى 

داوران: ايمان چگينى، رسول صالحى و مسعود اميرى (نهاوند)
نماينده هيأت: ابوالحسن عاكفى 

تيم مهر: سيد حميدموســوى (ميثم نورى 44)، مهدى احمدى كاوه، 
مجيد صفرى، مصطفى ظرافتى، على حســين مســاجد، سيدحميد 
حسينى فرد، بهروز خوش زارع، سعيد وطنى، مهدى رضايى، محمد 

سعادتى و اشكان الرى 
سرمربى: على سليمى 

تيم شهداى باباعلى: ايوب مصباحى، سعيد خدابنده لو، هادى كريمى 
كاميار، مرتضى صادقى (حســين صنايعى 54)، ميثم صنايعى (عادل 
سلطانى 80)، هومن مرادى، ياسر رشيدى، (ميالد كلهر 90)، اسماعيل 

على يارى، على موصلى، على طاهرى و على رضايى 
سرمربى: مجيد زيورى

ورزشگاه شهداى اللجين هفته دوازدهم مسابقات ليگ فوتبال دسته 
اول قهرمانى باشگاه هاى استان يادواره شهيد محمدحسين بشيرى 

در هفته دوازدهم ليگ دســته اول اســتان تيم مهــر اللجين ميزبان 
شــهداى باباعلى بهار بود، مهر كه در انتهاى جــدول قرار دارد در 
برابر تيم مدعى قهرمانى قرار گرفت شهداى باباعلى كه دور برگشت 
را خوب آغاز كرده در اين بــازى نيز فوتبال قابل قبولى ارائه داد و 
موفق شــد در يك بازى با برترى 2 بر يك ميزبان خود را شكست 
دهد. تيم بهارى با اين پيروزى مجدداً به صدر جدول بازگشــت تا 
همچنان مدعى شــماره يك صعود لقب بگيــرد. در 2 هفته پايانى 

مى توان سرنوشت تيم هاى صعودكننده را مشخص كرد.
در ايــن ديدار بازى با برترى تيم مهر اللجين شــروع شــد و در 
دقيقه 32 بازى، اشــكان الرى گل برترى مهر را به ثمر رســاند و 
در دقايق پايانى نيمه اول تيم شــهداى باباعلى موفق شــد توسط 
على طاهرى به گل مســاوى دســت پيدا كند با شروع نيمه دوم 
تيم شــهداى باباعلــى بهتر آغاز كرد و نبض بازى را در دســت 
گرفت تيم بهارى كه به پيروزى در اين بازى ســخت نياز داشت 
حمالتى را روى دروازه حريف تدارك ديد و ســرانجام در دقيقه 
80 هومن مرادى فرشــته نجات بهار شد و گل برترى و 3 امتياز 

بازى را به ثمر رساند.
تيم شهداى باباعلى با اين پيروزى، بخت خود را براى صعود افزايش 

داد و تيم مهر همچنان در انتهاى جدول باقى ماند.
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پيشخوان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139860326007000727 مورخــه 1398/7/20 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند 
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى اســداله غفــارى فرزنــد جعفــر بــه شــماره شناســنامه 
18523 صــادره از بهــار در اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 334/77 مترمربــع قســمتي از پــالك 10955 فرعــى از 723 فرعــى از 139 اصلــى 
ــذا بــه منظــور  واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى سيدقاســم فرزنــد ســيدنجف محــرز گرديــده اســت.  ل
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 316)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

مسابقات آمادگى جسمانى بانوان در جوكار 
 مســابقات آمادگى جسمانى ويژه بانوان در سالن ورزشى صالحين 

بخش جوكار شهرستان مالير برگزار شد.
به همت هيآت روســتايى و بازى هاى بومى محلى شهرســتان مالير و 
همــكارى هيآت همگانى و حوزه مقاومت مهديه ســپاه ناحيه مالير و 
مســئول نمايندگى اداره ورزش وجوانان بخش جوكار يك دوره مسابقه 
آمادگى جســمانى ويژه بانوان با هدف گســترش و جذب خانواده ها به 
ورزش و نهادينه كردن فرهنگ نشاط اجتماعى در بخش ها و روستاه هاى 

تابع شهرستان به سرپرستى سميه بروجردى نايب رئيس هيآت روستايى 
و بازيهاى بومى محلى اين شهرســتان بامربيگرى اعظم لشگرى و ساناز 
آئينه از مربيان اين رشته ورزشى در سالن ورزشى صالحين بخش جوكار 
برگزار شد. بيش از 80 نفر از بانوان ورزشكارى كه در باشگاه هاى حسين 
آباد شاملو , ازندريان و بخش جوكار فعاليت و تمرين مى كنند در رده هاى 
سنى نونهاالن , نوجوانان , جوانان , بزرگساالن و پيشكسوتان در اين دوره 
از مسابقات شركت كردند و در ديدارهايى دوستانه در رشته هاى پالنك , 
طناب كشى , درازو نشست , شنا , برپى و دو 36 متر براى كسب مقام و 

رتبه برتر با هم به رقابت پرداختند.

در پايان و در رده ســنى نونهاالن، غزل ابراهيمى از ازندريان , مرجان 
اميرى از حســين آباد شــاملو و زهرا شــيرى از جوكار, در رده سنى 
نوجوانــان، هانيه ميرزايى , زهــرا روزبهانى و فاطمــه جهانگيرى از 
ازندريان, دررده ســنى جوانان، ســميرا نــورى و معصومه جعفرى از 
جوكار و مينا شمس از ازندريان, در رده سنى بزرگساالن، مائده رضايى 
و معصومه كريمى از جوكار و ســحر اسدى از حسين آباد شاملو و در 
رده ســنى پيشكســوتان فاطمه تاجوك از جوكار , خديجه عليزاده از 
حســين آباد شاملو و فاطمه الوند پور از جوكار به مقامهاى اول تا سوم 

اين مسابقات دست پيدا كردند.

نائب قهرمانى آسيا 
با مربى تويسركانى 

 تيم ملى گلبال با مربى تويســركانى 
خود به نائب قهرمانى آسيا دست يافت.

تيم ملى گلبال ايران در مسابقات گلبال 
قهرمانى آســيا با هدايــت محمد كرم 
كوليوند مربى تويســركانى خود پس از 
پيروزى برابر تايلند، كره جنوبى، استراليا، 
اندونــزى و ژاپن به فينــال رقابت هاى 
گلبال آســيا راه يافت. تيــم ملى ايران 
در ديــدار فينال بازى را به چين واگذار 
كرد و به مدال نقره اين مسابقات دست 
برزيل،  تيم هاى  حضــور  يافت.تاكنون 
بلژيك، آلمان، تركيــه، ليتوانى، آمريكا، 
اوكراين، ژاپن و چين در مســابقه هاى 
گلبال بازى هاى پارالمپيك 2020 توكيو 
قطعى شده و فقط ســهميه قاره آفريقا 

باقى مانده است.

قضاوت دو داور همدانى 
در جودو قهرمانى كشور

 دو داور همدانى به مسابقات جودو 
قضاوت  امــر  جهت  كشــور  قهرمانى 

دعوت شدند.
به دعوت فدراســيون جودو جمهورى 
اسالمى ايران، دو داور همدانى به منظور 
امر قضاوت در مسابقات جودو قهرمانى 

كشور به اين رقابت ها اعزام شدند
داوران اعزامى به اين مسابقات عقيليان و 
پورمحمود هستند.نياز به يادآورى است 
كه بيســت وهشــتمين دوره مسابقات 
جــودو قهرمانى بزرگســاالن كشــور 
(بانــوان) از 25 آذر لغايــت 28 آذر در 
اســتان آذربايجان غربى در سالن 6000 

نفرى غدير اروميه برگزار مى گردد.

داوران بسكتبال استان 
در مسابقات ليگ 3×3

 چهــار داور همدانى به مســابقات 
بســكتبال 3×3 ليگ كشــور جهت امر 
قضاوت دعوت شدند.به دعوت رسمى 
فدراسيون بســكتبال جمهورى اسالمى 
ايران چهار نفر از داوران اســتان همدان 
جهت قضــاوت در اوليــن دوره ليگ 
3×3 قهرمانى كشور به ميزبانى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد علوم و تحقيقات 
تهران دعوت شــدند ،مســابقات 3×3 
دانشــگاه هاى كشور با حضور چهارتيم 
به مــدت دو روز برگزار گرديد.داوران 
همدانى حاضر درمسابقات سهيل بكايى 
، حميدرضــا جعفرى،محمدرضــا قره 

باغى و سهيل يعقوبى هستند.

رئيس هيأت  هاكى استان 
استعفا داد

 پوريا حصــارى رئيس هيأت  هاكى 
استان كه كمتر از يك سال پيش در اين 

سمت انتخاب شده بود، استعفا كرد.
وى گفت: براساس بخشــنامه دستگاه 
ورزش اســتان، روســاى هيأت هــاى 
ورزشى كه در استانى ديگر شاغل باشند، 
ورزشى  هيأت هاى  راس  در  نمى توانند 
حضور يابند.حصارى اضافه كرد: من نيز 
به دليل فعاليت جديد شغلى در تهران، 
امكان خدمت در هيأت هاكى همدان را 
ندارم و بر اين اســاس از هيأت هاكى 

استان استعفا كردم.
كرد:  خاطرنشــان  وى 
اســتعفاى خــود را به 
صورت كتبــى بــه اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان همــدان ارايــه دادم و 
اميدوارم فرد شايســته و توانمندى در 

راس اين هيأت انتخاب شود.

صعود دختران بسكتبال 
نهاوند به ليگ برتر

 رئيــس هيآت بســكتبال نهاوند از 
صعود تيم دختران خانه بسكتبال نهاوند 

به ليگ برتر جوانان كشور خبر داد.
رضا شــيردره اظهار داشــت: در ادامه 
بازى هاى ليگ جوانان كشور به ميزبانى 
استان گيالن تيم دختران خانه بسكتبال 
نهاوند در مصاف با تيم داناك مشــهد 
در دو بــازى 38 بر 66 و 50 بر 64 تيم 

حريف را شكست داد.
وى افزود: تيم خانه بسكتبال نهاوند در 
پلى آف با دو برد پياپى موفق به صعود به 
جمع چهار تيم برتر ليگ جوانان كشور 

شد.

 هفته سيزدهم ليگ دسته دوم باشگاه هاى 
كشور جام آزادگان امروز با انجام 4 بازى در 
گروه دوم دنبال مى شــود كه در يكى از اين 
ديدارها تيم فوتبال پــاس همدان به مصاف 

سردار بوكان مى رود.
شاگردان احمد جمشيديان كه هفته گذشته 
تمرينــات خوبى را ســپرى كردند خود را 
براى اين ديدار ســخت و فينال گونه آماده 
كرده اند و به خوبى به حساسيت اين ديدار 
واقف هســتند پاس و سردار در همسايگى 
يكديگــر قــرار دارند ودر ايــن ديدار 6

امتيازى هــر دو تيم براى ارتقــاء جايگاه 
خود بــه دنبال پيروزى و كســب 3 امتياز 
اين بازى هســتند. اين ديدار آخرين بازى 
پاس در نيم فصل اول است و هواداران اين 
تيم به دنبال آن هســتند تا با رتبه خوبى به 

بروند. ماهه  يك  تعطيالت  استقبالل 
پاس در بهترين حالت با عنوان نايب قهرمانى 
نيــم فصل مى تواننــد مســابقات را به پايان 
برسانند. شاگردان جمشيديان كه هفته گذشته 
با ناداورى مقابل صدرنشين مسابقات چوكاى 
تالش بازى را واگــذار كردند امروز در خانه 
و در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى در تالش 
خواهند بود كــه از اين بازى خانگى حداكثر 
امتياز را كسب كنند. هواداران پاس با حضور 

حداكثرى خود در ورزشگاه تيم محبوب خود 
را تشويق خواهند كرد.

تيم سردار بوكان با هدايت پيروز قربانى كه در 
رده پنجم با يك بازى كمتر قرار دارد در بازى 
امروز به دنبال آن خواهد بود كه حداقل دست 
خالى برنگردد و جايگاه سوم و حتى دوم ليگ 
را نشانه رفته است شرايط جدول طورى است 
كه اگر پاس لغزش پيدا كند حتى 4 پله سقوط 
مى كند و همين شرايط جدول بازيكنان پاس 
را وا داشته تا فوتبال روان و هجومى خود را 
با حمايت هواداران بــه نمايش بگذارند و با 
كسب يك پيروزى شيرين خانگى به استقبال 

تعطيالت بروند.
پاسى ها در نيم فصل اول سختى هاى فراوانى را 
متحمل شدند و با حداقل امكانات به مصاف 
حريفان تا بيخ دندان مسلح رفتند اما در كسب 
نتايج خوب عمل كردند و موفق شدند خود 
را همچنــان به عنوان يك مدعى معرفى كنند 
پاس رقابت ســختى با چــوكا و ايران جوان 

براى صدرنشينى دارد.
پاسى ها امروز تمام بازيكنان خود را در اختيار 
دارند و اگر شرايط جوى اجازه دهد و داوران 
بازى نيز قضاوت منصفانه اى داشــته باشــند 
مى توانند با پيروزى بازى را به پايان برسانند و 
هواداران فوتبال امروز مى توانند شاهد فوتبالى 

جذاب و تماشايى باشند.
هر دو مربى كه سابقه بازى در استقالل تهران 
را در كارنامــه خود دارند امــروز دوئلى زيبا 
خواهند داشــت و فوتبال تهاجمى در دستور 

كار هر دو مربى قرار دارد.
اين ديدار را مســلم مشــهدى به همراه على 
فراهانى و فرزاد ولى ابرقوئى قضاوت خواهند 
كرد همزمــان با اين بازى تيم فوتبال چوكاى 
تالش صدرنشــين رقابت ها راهى بندرعباس 
مى شود تا با شهردارى قعرنشين و فانوس به 
دســت ديدار كند. 3 امتياز اين بازى براى هر 
دو تيم حياتى است چوكا كه قهرمانى نيم فصل 
را با خود يدك مى كشــد بازى آسانى مقابل 

شهردارى نخواهد داشت.
ديگر تيم مدعى صعود ايران جوان بوشهر در 
خارج از خانه به ميدان مــى رود و امروز در 
شــهر بابك ميهمان مس اين شهر مى باشد با 
توجه به شرايط جدول اين بازى براى هر دو 

تيم حياتى است.
تيم فوتبال نفت و گاز گچســاران ديگر تيم 
مدعى صعود نيز امروز در بم ميهمان شهردارى 
اين شهر است. دو تيم در همسايگى يكديگر 
قرار دارند و هر دو تيم به دنبال كسب پيروزى 
مى باشند ساير ديدارهاى اين گروه چهارشنبه 

انجام مى شود.

پاس امروز 
به جنگ سردار مى رود

جدول رده بندى ليگ دسته اول استان (هفته دو ازدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1219+106132210شهداى بابا على بهار1
419-106131113اتحاد جوان همدان2
616+104422216آراد جورقان3
116+105142221عقاب اسد آباد4
513+85121611صنايع دستى اللجين5
157-102171126رادمردان سامن6
96-101361221مهر اللجين7

بهزاد سلطانى با اشاره به بازى امروز:

وى گفت: براس فقط به پيروزى فكر مى كنيم
ورزش اســتان
ورزشى كه در ا
ر در  نمى توانند 
حضور يابند.حص
به دليل فعاليت
امكان خدمت د
ندارم و بر اين

صورت كتبــى
جوانان اســتان
اميدوارم فرد ش
راس اين هيأت

صعود دخ
نهاوند
رئيــس هي
صعود تيم دختر
جو برتر ليگ به

ر مى كنيم
 بدون ترديد بهزاد سلطانى يكى از 
بهترين هاى پاس در دو فصل اخير ليگ 
2 بوده و عالوه بر گلزنى و گلســازى، 
در دفاع كنــارى نقش تعيين كننده در 

محافظت از دروازه پاس داشته است.
ســلطانى يكى از بازيكنان اين فصل 
پاس به شــمار مى رود كه بيشــترين 
حضور در ميدان را داشته و همواره از 
آمادگى بسيار مطلوب برخوردار بوده 

است.
مدافع شــاهين شــهرى پاس پيرامون 
بازى هفتــه قبل مقابل چــوكا گفت: 
مقابل چوكا شايســته باخت نبوديم و 
متاســفانه پنالتى صد درصد ما گرفته 
نشد. بازى خوبى انجام داديم هر چند 
چوكا هم تيم خوبى بود و از ميزبانى در 
اين مسابقه كامال استفاده كرد. سلطانى 
افزود: البته موقعيت هاى خوبى داشتيم 
كه به خوبى استفاده نكرديم. متاسفانه 
برخالف روند بازى گل خورديم و در 
ادامه تالش زيادى كرديم براى جبران 

گل كه داور هم متاسفانه پنالتى مسلم ما 
را نگرفت ودر كل بهتراز چوكا بوديم.

وى در خصوص بــازى امروز مقابل 
ســردار بوكان اضافه كرد: آن بازى را 
به فراموشى سپرده ايم و شرايط خوبى 
داريم و مى خواهيم با پيروزى در برابر 

ســردار جايگاه خود را بارديگر به 
دست بياوريم. 

بــا  داد:  ادامــه  پــاس  مدافــع 
تمرين هاى خوبى كه بچه ها در طول 

هفته انجام داديم، مى خواهيم با برترى 
در اين بازى به استقبال نيم فصل برويم 
تا برنامــه ريزى خوبى براى نيم فصل 

دوم داشته باشيم.
وى افــزود: كل مجموعــه تيم فقط 
بــه صعود به ليگ يــك فكر ميكند و 
خواهش مى كنم مســئوالن نيز در اين 

راه ما راحمايت كنند.
ســلطانى خاطرنشــان كرد: بازيكنان 
تيم همگــى با انرژى و انگيزه مطلوب 
تمرين مى كنند و انتظار داريم مسئوالن 

نيز به قول خــود عمل كرده 
و شــرايط را براى صعود تيم 

همــوار ســازند. اين 
بازيكن متعصب 

تيم پاس 

داشــت:  اظهار 
بازى  هفتــه  ايــن  البته 
داريم  رو  پيش  ســختى 
چرا كه سردار تيم خوبى 
قابل  همــواره  و  اســت 
احترام بــوده اما هدف ما 
بهره مندى از شرايط ميزبانى 

و كســب پيروزى با تشويق 
هوادارانمان است.

وى يادآور شد: اكنون كه نيمى از 
راه را با موفقيت سپرى كرده ايم، 

موقع  بــه  حمايت  مــا  خواســته 
مســئوالن و عمل به قول هاى از قبل 

مطرح شده است.
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باباطاهر

پروتئينى كه به مقابله با آلزايمر كمك مى كند
 به گزارش ايســنا ، پژوهش جديدى نشان مى دهد كه گلبول هاى 
سفيد مغز انســان، با كمك پروتئينى موســوم به "٣٣" CD تنظيم 
 ،(Microglia)"مى شوند. سلول هاى ايمنى مغز موسوم به "ميكروگليا
نقش مهمى در بروز آلزايمر دارند. آنها هم مى توانند مضر باشند و هم 
مى توانند نقش محافظتى بر عهده بگيرند. شايد نوسانات ميكروگليا بين 
حالت هاى مضر و يا محافظتى، كليد درمان آلزايمر باشد.وجود پروتئين 
ســى دى33 در ميكروگليا نشان مى دهد كه سلول هاى ايمنى مى توانند 
در شرايط مناسب، از مغز در برابر آلزايمر محافظت كنند.مكالى افزود: 
يافته هاى اين پژوهش مى توانند عالوه بر آزمايش راهبردهاى درمانى 
بــراى حركت ميكروگليا از حالت مضر به حالت محافظتى، به تنظيم 

مرحله جديدى براى آزمايش هاى آينده كمك كنند.

آب باران با فناورى ايرانى 
«آشاميدنى» مى شود

 آب باران يكى از منابع توليد آب آشــاميدنى باكيفيت است. در 
اين راســتا محققان كشور دست به كار شــدند تا از اين موهبت الهى 

بهره بيشترى ببريم.  
به گزارش  مهر ،هدف از اجراى اين طرح به طور مستقيم كاهش اتكا 
به منابع معمول آب، نظير آب هاى ســطحى، چاه و دريا اســت. آب 
باران داراى كيفيت بااليى براى فراهم كردن آب باكيفيت مناسب تر، 
هزينه كمتر و عارى از آالينده هايى نظير ســموم و فلزات سمى براى 
مصارف آشاميدنى اســت. با اجراى اين طرح هزينه هاى انتقال آب 
از فواصــل دور با صرف هزينه هاى كالن پمپــاژ و انتقال به حداقل 

مى رسد.

هواوى جاى سامسونگ در توليد 
گوشى هاى هوشمند را مى گيرد 

  هواوى، شركت بزرگ تكنولوژى چين على رغم مشكل تحريم ها 
از ســوى امريكا، فاصله خود در ســهم بازار را با رقيب كره اى اش، 
سامســونگ كم كرده و به زودى تبديل به بزرگترين سازنده گوشى 

هوشمند جهان مى شود. 
به گزارش  تســنيم ، اطالعات موسسه اســتراتژيك آناليتيكس نشان 
مى دهد سامســونگ در سالجارى ميالدى بيشترين سهم بازار را براى 
گوشى هاى هوشــمند در اختيار داشته است. پيش بينى مى شود اين 
شركت كره جنوبى در 2019، 323 ميليون گوشى هوشمند صادر كرده 
و با 21/3درصد بيشترين سهم بازار را گرفته است. ولى هواوى در حال 

نزديك شدن به بزرگترين توليد كننده گوشى هوشمند جهان است.

«اسكلت» پوشيدنى از راه رسيد 
  شــركت هاى ژاپنى در حال توليد انبوه اســكلت هاى پوشيدنى 
هســتند كه نه تنها براى افراد دچار معلوليت، بلكه براى ســالمندان 

نيز كاربرد دارد. 
به گزارش فارس، با پيرى جمعيت، شركت ها به دنبال لباس هاى كمكى 
هستند كه افراد مسن را به مدت طوالنى تر شاغل مى كند.با وجود تعداد 
باالى سالخوردگان، ژاپن در حال حاضر يكى از سالخورده ترين جمعيت 
جهان را دارد؛ به منظور مقابله با اين معضل، شــركت ها در حال ايجاد 
اسكلت هاى خارجى براى افراد مسن هستند تا بواسطه آن بتوانند زندگى 
روزمره خود را پشت ســر بگذارند.براى تالش و يافتن راه حلى براى 
اين مسئله فزاينده، شركت هاى ژاپنى در حال ساختن لباس هاى اسكلتى 

هستند كه افراد مسن مى توانند بپوشند.

ماسه اى كه آب را تصفيه مى كند!
  مهندســان دانشگاه كاليفرنيا، نوعى ماسه پوشيده از مواد معدنى 
ابداع كرده اند كه مى تواند فلزات ســمى مانند ســرب و كادميم را از 

آب جذب كند.
پژوهشــگران مى دانســتند كه مواد معدنى مورد اســتفاده آنها براى 
پوشــاندن اين ماســه، مى تواند با آالينده هاى آلى مانند آفت كش ها 
واكنش نشــان دهند. به گزارش ايسنا،شــايد قابليت اين ماسه براى 
پاكســازى آب از فلزات مضر طى مرحله تصفيــه، بتواند منابع آب 
شــهرى را كه بسته شــده اند، دوباره باز كند. محققان باور دارند كه 
مى توان اين ماسه را در مكان هايى مانند محوطه پارك خودرو، قرار داد 
تا آب طوفان را جمع آورى و پاكسازى كنند. آنها براى ساخت شبكه 

تصفيه، ذرات ماسه را با منگنز دى اكسيد پوشاندند. 

پلمب 4 دفتر خدمات مسافرتى 
متخلف در همدان

 معاون گردشكرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان از پلمب چهار دفتر 

خدمات مسافرتى در اين استان خبر داد. 
به  گــزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى همدان، با اعالم اين خبر 
گفت: به منظور جلوگيــرى از فعاليت دفاتر خدمات 
مســافرتى متخلف، در 4 ماه گذشته 4 واحد متخلف 
خدمات مسافرتى، با همكارى دايره نظارت بر اماكن 

عمومى نيروى انتظامى پلمب شد.
 على خاكســار : اين واحدها به علــت اجاره كانتر، 
امضاى قــرارداد يك طرفه، فعاليت خــارج از مفاد 
قرارداد، استفاده نكردن از راهنماى داراى كارت، اجازه 
امضا به مســئول كانتر و دريافــت مبلغ مازاد از تيپ 
خدمات ابتدا تذكر و مهلت رفع مشــكل و در نهايت 

پلمب شدند.
وى با اشــاره بــه ضوابط برگــزارى تورهاى مجاز 
گردشــگرى نيز بيان كرد: براساس آيين نامه  بند «ب» 
نظارت بر تاسيسات گردشگرى تنها واحدهاى داراى 
مجوز رســمى از وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى مجاز به برگزارى تورهاى سياحتى 
و جهانگردى با رعايــت ضوابط و مقررات مصوب 
هســتند و فعاليت ســاير واحدهاى خــارج از اين 
چارچوب غيرمجاز بوده و نســبت به جمع آورى و 

پلمب آنها اقدامات قانونى الزم انجام مى شود.
خاكســار خاطرنشان كرد: شــهروندان بايد از خريد 
هرگونه خدمات مسافرتى از واحدهاى بدون مجوز 
خوددارى كنند چرا كه نبود مسئوليت پذيرى و آگاهى 
مجريان تورهاى غيرمجاز از اســتانداردهاى مصوب 
تورهاى گردشــگرى منجر به وقوع حوادث ناگوار 
و مشــكالت جبران ناپذير براى مسافران اين تورها 

خواهد شد.

كشف «ابوالهول» جديد در مصر
  مجسمه  كوچك سلطنتى از «ابوالهول» در روستاى 

«تونه الجبل» واقع در جنوب مصر كشف شد.
 به گزارش ايســنا ، اين مجسمه «ابوالهول» (تركيبى 
از انســان و حيوان با پيكرى از شير، مزيّن به بال هاى 
عقاب و داراى ســرى شبيه ســر مرد) كه از جنش 
سنگ آهك ساخته شده اســت در جريان يك پروژه 
باستان شناسى به سرپرستى «سيد عبدل مالك» در مصر 
كشف شد. گويا اين مجسمه حدود 35 سانتى متر طول 

و 55 متر عرض دارد.
در جريــان ايــن كاوش همچنين مجموعــه اى از 
طلسم هاى باســتانى در كنار ظروف سفالين شبيه به 

كوزه در انواع و اقسام اندازه ها كشف شد.
محوطه باستان شناسى «تونه الجبل» كه در استان «منيا»  
واقع شــده است از جمله محوطه هاى باستان شناسى 
مصر محسوب مى شود كه آثار باستانى بسيارى را در 

خود جاى داده  است كه هنوز كشف نشده اند.
 يادبودهاى بســيارى از دوران يونان و روم باستان در 
كنــار آثار مربوط به دوران قرون وســطاى متاخر در 

«تونه الجبل» وجود دارد.
چندى پيش نيز يك سرديس منحصربفرد از «رامسس 

دوم»  در روستايى واقع در « جيزه» كشف شد. 
اين سرديس،  «رامسس دوم»  را درحالى كه كاله گيسى 
قرمز همراه با نمادى از قدرت روح و زندگى بر ســر 
دارد، به تصوير مى كشــد. اين مجســمه حدود 105 
ســانتى متر ارتفاع، 55 متر عرض و 45 متر ضخامت 
دارد. اين اكتشاف حين انجام يك كاوش غيرقانونى در 

زمين هاى شخصى واقع در « جيزه» انجام شد.
«مصطفى وزيرى» - دبير كل شوراى عالى آثار باستانى 
مصر – اكتشــاف سرديس رامســس دوم را در نوع 
خود بى نظير توصيف كرد چراكه تنها سرديس مشابه 
موجود از جنس چوب است و به فرعونى از دودمان 
سيزدهم مصر باستان تعلق دارد كه در حال حاضر در 
موزه مصر واقع در قاهره به نمايش گذاشته شده است.
در اين بين مجموعه اى از كتيبه هايى از جنس گرانيت 
سرخ  و ســنگ آهك كه «رامسس دوم» را در مراسم 

هاى تشريفاتى به تصوير مى كشد، كشف شده اند.

حمام تاريخى دمق ثبت ملى شد

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
رزن و درگزين از ثبت حمام تاريخى دمق شهرســتان رزن در فهرست 

آثار ملى كشور خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى استان همدان، شهروز كهيايى گفت: اين بنا در شهر دمق و 
در فاصله 22 كيلومترى از رزن واقع شده و مساحت بناى اين حمام 400
مترمربع و مصالح به كار رفته در آن آجر، خشــت، گل و ساروج است 
كه در رختكن اين حمام قســمت هاى مختلفى از جمله عروس نشين، 

شاه نشين، دختر نشين تعبيه شده است.
وى اضافه كرد: اين حمام بدون ستون بوده كه بعد از اجراى پى و ديوار 
بــه صورت طاق ضربى درآمده و به گفته اهالى و بزرگان اين بنا حدود 
250 سال قدمت دارد و در سال 1389 مرمت حمام تاريخى، توسط اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى قسمت بيرونى بنا و پس 

از آن مرمت قسمت داخلى و بندكشى ديوارها صورت گرفته است.
كهيايى در پايان بيان كرد: از ابتداى امسال تاكنون چهار اثر تاريخى حمام 
تاريخى درجزين، حمام تاريخى نظام آباد، مســجد امام رضا(بابانظر) و 
حمام تاريخى دمق در شهرســتان هاى رزن و درگزين ثبت ملى شده و 
تا كنون 129 اثر تاريخى در شهرستان رزن و درگزين شناسايى شده كه 
از اين تعداد 74 مورد در فهرســت آثار ملى ايران شده است.حمام دمق 
در تاريخ 20/12/97 به شــماره 32441 در فهرســت آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است.

ثبت موزه كودك در ميراث فرهنگى 
 موزه كودك كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در نوزدهمين 
ســال فعاليتش به عنوان «موزه ملى هنــر و ادبيات كودك» ثبت ميراث 

فرهنگى كشور شد.
 به گزارش «ايلنا» موزه كودك كانون در 20 مهر سال 1379 در مساحتى 
به وسعت 500 مترمربع تأسيس شد و اينك در نوزدهمين سال فعاليت 
براســاس بازديدها و نظارت هاى كارشناســى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى با عنوان «موزه ملى هنر و ادبيات كودك» ثبت 

ميراث فرهنگى كشور شد. 
هدف اصلى و مأموريت موزه كانون طى اين ســال ها صيانت از آثار و 
منابع حاصل از فرآيند توليد محتوا و محصوالت فرهنگى (اعم از كتاب، 

فيلم، بازى، سرگرمى، تئاتر و...) بوده است.
 اين تالش منجر به گردآورى گنجينه اى ارزشــمند و گرانبها در حوزه 
تصويرگرى، منابع صوتى و تصويرى، پوستر، كتاب، ماكت، عروسك، 
نشان و تنديس، تجهيزات كاربردى و اسناد و مدارك سازمانى شده است.

 اين آثــار و منابع در بخش نمايشــى در معرض ديــد عالقه مندان و 
بازديدهاى فردى و گروهى (دانش آموزى، دانشجويى، اوليا و مربيان و...) 
و در بخش مطالعاتى، پژوهشى، آموزشى و برنامه ريزى مورد بهره بردارى 
اســتادان، پژوهشگران، مســئوالن، برنامه ريزان و دست اندركاران و در 
بخش همكارى ها مــورد بهره بردارى حوزه هاى ســازمانى و نهادهاى 

مرتبط ملى و بين المللى قرار دارد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
سحرگان كه بلبل بر گل آيو                                     بدامان اشك چشمم گل گل آيو
روم در پاى گل افغان كنم سر                                    كه هر سوته دلى در غلغل آيو

■ حديث:
امام صادق (ع):

خداوند، بيش از طاقت بندگان بر آنها تكليف نمى  كند. در هر شبانه  روز، تنها پنج نماز 
بر آنان تكليف كرده است.     

المحاسن : ج 1 ص 461 ح 1069

■ قد  س1....................................... ............... مطرب
■ قد  س2.......... ................. هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ فلسطين1 .......................  منطقه پرواز ممنوع  
فلسطين 2 سمفونى دوم - چشم و گوش بسته
■ سينما كانون: كلوپ همسران - ايكس الرج

■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 
ممنوع

■ آزادي تويســركان: كلوپ همسران - تپلى 
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 مالير به جهانى شدن نزديك مى شود
در اين زمينه مدير كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى همدان از سفر ارزيابان شوراى جهانى 

صنايع دستى به مالير خبر داد.
علــى مالميــر افــزود: «ارزيابان شــوراى جهانى 
صنايع دســتى به زودى به منظــور بازديد از فعاليت 
هنرمندان و كارگاه هاى صنايع دســتى و  بررســى 
ادامه روند پرونده ثبت جهانى مالير ، وارد اين شهر 

مى شوند.»
وى در ادامه با اشاره به اينكه انتخاب مالير به عنوان 
شــهر جهانى مبل و منبت  در معرفى و توســعه و 
ترويج صنايع دســتى آن منطقه تاثير بســزايى دارد، 
افزود: «باتالش هاى انجام شــده شهرســتان مالير 
آمادگــى اين حضور را براى بازرســان دارد در اين 
بازديد تمام شــاخص هاى ثبت جهانى در معرض 
بررســى كارشناســانه بازرســان قــرار مى گيرد و 
درصورت جهانى شــدن مالير، استان همدان رتبه 

نخست كشور را دارا خواهد بود.»
مالميــر گفت: «در حال حاضــر مالير  داراى بيش 
از 4هزار كارگاه فعــال مبل و منبت بوده و بيش از 
8هزار هنرمند و استادكار در اين كارگاه ها مشغول به 

فعاليت هستند.»
وى گفــت : بنا بر اعالم نتايج ســومين شــوراى 
راهبردى انتخاب شــهرها و روستاهاى ملى كشور، 
مالير به عنوان  «شــهر ملى مبــل و منبت» به ثبت 
رسيد و در صورت تاييد مراحل ثبت توسط ارزيابان 
شــوراى جهانى صنايع دستى تا آخر امسال مالير به 

عنوان شهر جهانى  مبل و منبت معرفى مى شود.

12هزار ماليرى در صنعت مبل و منبت
معاون صنايع دســتى همــدان در اين زمينه گفت : 
كسب عنوان جهانى براى هر مهارت يا اثر تاريخى 
كه به نام همدان گره خورد به مثابه نقطه پرشى است 

كه نمى توان آن را ناديده گرفت . 
مظاهــرى افزود : بخش هاى مختلــف دولت نظير 
وزارتخانــه  ميراث فرهنگى و صمت از آن دســت 
ارگانهايى است كه براى ثبت جهانى مالير به عنوان 
شــهر مبل و منبت دنيا  مى توانند در صورت رفع 
نواقص پرونده جهانى شدن مالير تاثيرگذار باشند .

وى همچنين يادآور شــد : بيش از 12 هزار نفر از 
مردم مالير در صنعت مبل و منبت اشتغال داشته و 
5 هزار كارگاه ويژه اين كار وجود دارد، ضمن اينكه 
يك سوم فروشــگاه هاى شهر مالير، شهر جوكار و 
روســتاهاى دهنو و آورزمان به اين حرفه مشــغول 

هستند. 
مظاهرى افزود : پتانســيل هاى مختلف مبل و منبت 
موجب شده تا اين شهرستان كانديداى جهانى مبل و 
منبت دنيا شود و بر همين اساس كميته هاى مختلفى 
در اين باره تشــكيل شــد و كارشناسان متعددى از 
وزارت ميراث فرهنگى به شهرستان مالير آمدند تا 

روند جهانى شدن منبت مالير را به نتيجه برسانند .

  مرورى بر وعده ها 
وعده مسئوالن ارشد و استانى در نيمه نخست سال 
1398 اين بود كه  در شهريور ماه پرونده مالير براى 
ثبت جهانى پايتخت مبل و منبت دنيا به يونســكو 
مى رود ، آغاز نيمه دوم سال نيز وزير ميراث فرهنگى 
و كارشناس اين وزارتخانه از ظرفيتهاى منبت مالير 
بازديد كردند  و بر محقق شدن اين وعده كه تا پايان 

سال منبت مالير جهانى مى شود صحه گذاشتند.
همزمان با اجالس جهانى راه ابريشــم وزير ميراث 
فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى همزمان با سفر 
به مالير به رسانه ها عنوان كرد : منبت مالير تا پايان 
امسال ثبت جهانى مى شــود و  بازارهاى جهانى به 
روى اين شهر باز خواهد شد . وزير ميراث فرهنگى، 

صنايع دســتى و گردشگرى با بيان 
اينكه مبل و منبــت مالير به زودى 
ثبت جهانى مى شــود، گفت: بدون 
مشكل ثبت جهانى مبل منبت مالير 

انجام مى شود.
علــى اصغر مونســان عصــر مهر 
مــاه 1398 در حاشــيه بازديــد از 
كارگاه هــاى منبت مالير با اشــاره 
به آخريــن وضعيت گردشــگرى 
مسائل  داشــت:  اظهار  كشــور  در 
پيش آمده در رابطــه با تحريم ها و 
مشــكالت آن مى توانــد به حوزه 
گردشگرى هر كشورى آسيب وارد 

كند.
مونسان ملى شــدن صنعت مبل و 
منبت مالير را سبب رونق اين شهر 
دانست و بيان كرد: با توجه پيگيرى 

نمايندگان و مســئوالن بــه زودى ثبت جهانى اين 
صنعت انجام مى شود.

وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى  
به الزامات  ســازمان جهانى براى ثبت جهانى منبت 
مالير اشــاره كرد و گفت:  بدون مشكل ثبت جهانى 
مبل منبت مالير انجام مى شــود اما مشــخصاتى را 
معاونت صنايع دستى اعالم كرد كه آنها هم بايد به 

صورت كامل انجام شوند.
مونسان تصريح كرد: اتفاق ثبت جهانى مبل و منبت 
ماليــر كمك كرده كــه درهــاى  بازارهاى جهانى 
به روى اين شــهر باز شــود تا بتوان از اين مســير 

محصوالت خوب مبل منبت را به فروش رساند.

"شهر ملى منبت"
براى مالير كافى نيست

اين درحالى بود كه اســتاندار همدان در جشــنواره 
مبل و منبت مالير  با اشــاره به اينكه معتقديم برند 
"شــهر ملى منبت" براى مالير كافى نيســت و بايد 

جهانى شــود، وعده داده بود در شهريورماه 1398 
قراراست نمايندگان سازمان جهانى ميراث فرهنگى 
بــراى بازديد از ظرفيت هاى مالير در اين حوزه به 
اين شهرستان سفر كنند و اميدواريم به زودى شاهد 

ثبت جهانى منبت مالير باشيم.
وى با اشاره به اينكه به اتفاق نمايندگان مالير مصمم 
هستيم اين برند جهانى زودتر به مالير تعلق بگيرد، 
گفت: بايد شايســتگى هاى مالير را در اين حوزه 
به نمايش بگذاريم كه برگزارى ســومين جشنواره 
ملى مبل منبت گامى موثر در اين زمينه است.از نگاه 
استاندار  ظرفيت مبل منبت در مالير بى بديل است 

و ما به دنبال ثبت جهانى شدن منبت مالير هستيم.

 ثبت جهانى در مهر ماه!
معاون صنايع دســتى وزارتخانه ميراث فرهنگى نيز 
در جشــنواره منبت مالير  با 
اشــاره بــه تحول و توســعه 
چشمگير صنعت مبل و  منبت 
در شهرســتان ماليــر، اعالم 
كرده بــود : «ثبت جهانى اين 
صنعت در مهر ماه 1398 آغاز 

مى شود.»
پويــا محموديان وعــده داده 
ارزيابان  امسال،  «مهرماه   : بود 
شــوراى جهانى صنايع دستى 
بــراى بررســى ظرفيت هاى 
منبت مالير به اين شــهر سفر 
ميكنند و با حضــور ارزيابان 
اين شــورا، ثبت جهانى منبت 
مالير از مهرماه امسال به طور 
رســمى كليد خواهد خورد و 
اميدواريم اين شــهر در حوزه 

منبت ثبت جهانى شود.»
وى با بيان اين كه امروز تحول و توسعه چشمگيرى 
در حوزه صنعت مبل و  منبت و صنايع دستى مالير 
به  چشــم مى خورد، ابراز كرد: «اميدواريم در سالى 
كه صنايع دستى و هنرهاى سنتى نقش بسيار مهمى 
در اشــتغال، ارزآورى و معرفى فرهنگ كشــورمان 
ايفا مى كند، بتوانيم پرونده جهانى شدن مبل و منبت 

مالير را به ثبت برسانيم .»

 چگونگى انتخاب شهر هاى ملى و جهانى 
صنايع

در زمينه چگونگى انتخاب شهر هاى ملى و جهانى 
صنايع دستى بايد گفت ، براى اين انتخاب  معيار هايى 
منطبق با معيار ها و شاخص هاى بين المللى مد نظر 
است. جمعيت آن روســتا و شهر، تعداد كارگاه ها، 
تعــداد هنرمند هــا و صنعتگرانى كه در آن رشــته 
مى خواهد آن شهر انتخاب شود، تعداد مراكز فروش 
و كيفيتش در آن شهر يا روستا، ميزان آن محصول در 

آن شهر يا روستا، جاذبه هاى طبيعى، بنا هاى تاريخى، 
جاذبه هاى ميراثى، آثار باستانى، ميراث طبيعى، تعداد 
هنرمندان برجسته و برگزيده شهر يا روستا و ميزان 
سابقه فعاليت هنرمندان در رشته مورد نظر برخى از 

اين شاخص ها به حساب مى آيند.
 با تشكيل 2 شوراى انتخاب شهر ها و روستا هاى ملى 
صنايع دستى و شوراى انتخاب شهر ها و روستا هاى 
جهانى اقدام به انتخاب و معرفى شــهر هاى ملى و 

جهانى مى شود. 
شــوراى انتخاب شهر ها و روســتا هاى ملى صنايع 
دستى، سالى 2 بار به رياست معاون صنايع دستى و 
هنر هاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى تشكيل مى شود. اعضاى اين شورا در 
مرحله اول انتخاب شــهر ها را انجام مى دهند. آن ها 
بعد از انتخاب شهر و روستاى متناسب در استان و 
ارسال پرونده هاى مورد نظر به دفتر غرب آسيا، اقدام 
به بررســى اين پرونده ها مى كننــد و پس از بازديد 
احتمالى و شنيدن توضيح مسئوالن استانى با توجه به 
شاخصه هاى جهانى تعريف شده، پرونده ارائه شده 

را ارزيابى مى كنند و به آن امتياز مى دهند.
بعد از مرحله ثبت ملى، با تشــكيل شوراى انتخاب 
شهر ها و روســتا هاى جهانى - كه سالى يك بار به 
رياست معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى و با حضور 
تعدادى از دســت اندركاران صنايع دســتى، اساتيد 
دانشــگاه، تشكل هاى قوى در اين خصوص برگزار 
مى شــود - پرونده تعدادى از شهر ها و روستا هاى 
به ثبت ملى رســيده را با همان شاخصه هاى اوليه، 
اما با قدرت بيشــترى بررسى و براساس امتياز هاى 
داده شده و با تأييد استاندار، فرماندار، معاون صنايع 
دســتى كشور و مســئوالن شهر و روســتا ترجمه 
مى كنيم. اين پرونده هاى ترجمه شده پس از ارسال 
براى منطقه آسيا و اقيانوسيه، به شرط پذيرفته شدن 
توسط اعضاى اين منطقه بازديد مى شوند و گزارشى 
از آن ها تهيه مى شــود.اين گزارش تهيه شده پس از 
ارســال به اعضاى رســمى 5 قاره و تأييد آن ها به 
ثبت مى رســد و سپس گواهى ثبت جهانى آن براى 

مسئوالن كشورى  فرستاده مى شود.
گفتنى است ، كشورها ســاالنه هركدام چندين اثر 
مدنظرشــان را به عنوان نامزدهــاى ثبت جهانى در 
زمينه آثار ناملموس ، شهرهاى صنايع دستى و نشان 
جغرافيايى را به يونســكو و شوراى جهانى صنايع 
دســتى ارائه مى دهند اما در نهايت از بين همه آثار 
معرفى شــده، تعداد محدودى اثر مــورد پذيرش 
نهايــى قرار مى گيرد. ملى و جهانى شــدن صنعت 
مبل و منبت مالير گامى در راســتاى برند ســازى، 
افزايش صادرات ، ارزآورى و رونق اقتصادى منطقه 
است.حال بايد منتظر ماند و ديد آيا در اين واپسين 
روزهاى ســال 2019 مالير با منبت راهى ليســت 

جهانى خواهد شد.

وعده جهانى شدن منبت مالير پايان 
سال 2019 بود 

سال به آخر رسيد
منبت 
به ثبت نرسيد!

 يكى از مشــهودترين وعده هاى مســئوالن كشورى و استانى سال 2019  در زمينه جهانى شدن استان همدان با منبت شهرستان مالير عجين شده بود . اگر منبت به نام مالير وارد ليست جهانى يونسكو شود 
همدان ميتواند با الجين و مالير دو شهر جهانى صنايع دستى  در عرصه بين المللى حرفى براى گفتن داشته باشد. 

مالير، توليدكننده 65 درصد توليد مبل و منبت كشور است و اين نكته براى اين شهرستان كافى است تا جهان مالير را با منبت بشناسد 
بيش از  5 هزار كارگاه بزرگ و كوچك كه در آنها 9 هزار نفر منبت كار مشغول هستند و 20 هزار فرصت شغلى نيز ايجاد شده است. 

اميدواريم در ســالى كه 
هنرهاى  و  دستى  صنايع 
سنتى نقش بسيار مهمى 
ارزآورى  اشــتغال،  در 
فرهنــگ  معرفــى  و 
كشــورمان ايفا مى كند، 
جهانى  پرونده  بتوانيــم 
مالير  و منبت  مبل  شدن 

را به ثبت برسانيم


